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OPIS  TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU I 

ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM,  

 Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENEK PIWNICZNYCH 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  

W SZCZECINKU PRZY  

UL. WYSZYŃSKIEGO 78 

DZIAŁKA NR 797/3, 945, 811/1, 797/3 OB.13 
  

1.0    PODSTAWA  OPRACOWANIA 
   

-     Umowa i uzgodnienia z Inwestorem. 

-     Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana. 

-     Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

-     Wypis i wyrys z planu zagospodarowania 

-     Pozytywne zaopiniowanie projektu przez MKZ w Szczecinku 

 

2.0  PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
  

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji  budynku polegający na 

wymianie okładzin tynkowych wraz z uzupełnieniem detalu architektonicznego na 

elewacji od ul. Wyszyńskiego oraz docieplenia ścian od strony podwórza.. Projekt 

przewiduje zaproponowanie nowych powłok malarskich wraz z kolorystyką ścian 

zewnętrznych i odtworzeniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych 

elewacji – fugowanie, opaski przyokienne, docieplenie i wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej ścian  cokołu na elewacji od strony podwórza, remont 

betonowej opaski budynku,. Dodatkowo projektowane jest wymiana okien w 

piwnicach budynku, odświeżenie drzwi wejściowych oraz remont schodków 

kamiennych w części budynku od strony podwórza. 

Celem niniejszego opracowania jest poprawieniem stanu technicznego i estetyki  

ścian zewnętrznych budynku. 

 

3.0  LOKALIZACJA I  DANE TECHNICZNE BUDYNKU 
 

W skład posesji zlokalizowanej w przy ul. Wyszyńskiego 80 w Szczecinku na 

działce nr 797/3 obręb 13  wchodzI I budynek mieszkalny wielorodzinny z 

dziedzińcem wewnętrznym. Budynek będący przedmiotem niniejszego 

opracowania to budynek trzykondygnacyjny oraz z wysoko posadowionymi 

piwnicami doświetlonymi okienkami piwnicznymi, będący fragmentem pierzei 

ulicy i stanowiący jej istotny kompozycyjny element.  Jest to budynek  2- klatkowy. 

Budynek przylega ścianami szczytowymi do budynków sąsiednich tworzących 

pierzeję ulicy .Od strony północnej budynek przylega ścianą szczytową do budynku 



 

 

oficyny zlokalizowanego na sąsiedniej działce nr 797/3. Omawiany budynek 

wybudowany jest w technologii tradycyjnej,  murowany z cegły ceramicznej, 

podpiwniczony z dachem o konstrukcji drewnianej, dwuspadowym ( część budynku 
od ul. Wyszyńskiego) i pulpitowym (część budynku od strony podwórza) o 
nachyleniu połaci ok. 10-15stopni, krytym papą. Wejścia główne do budynku 
zlokalizowane jest od ul. Wyszyńskiego oraz od podwórza na południowej elewacji 
budynku. 

Lokalizacja budynku przedstawiona została na planie sytuacyjnym. 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne 

Ściany zewnętrzne murowane warstwowe z cegły ceramicznej gr. 38cm, 
Ściany wewn. konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej gr. 25cm, działowe  
murowane z cegły ceramicznej. 
Stropy - nad piwnicami  – strop odcinkowy na belkach stalowych , w części 
poddaszowej  strop drewniany, 

Dach –konstrukcja drewniana- dwuspadowy i pulpitowy konstrukcji krokwiowo – 

płatwiowej  
Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej, 
Pokrycie dachu –papa,  

Stolarka zewnętrzna –okienna - PCV w kolorze białym , drzwi zewnętrzne do 
klatek – drewniane, okienka piwniczne częściowo drewniane i PCV. 
Działka jak i  budynek  podłączony jest do następującego uzbrojenia  miasta 

Szczecinek 

- Instalacji wodociągowej, 
- Kanalizacji sanitarnej. 

- Sieci c.o., 

- Instalacji gazowej 

- Instalacji elektroenergetycznej. 

- Instalacji telefonicznej. 

- Instalacji TV 

 

Stan techniczny budynku - dobry 

Powierzchnia zabudowy budynku – 225,0m2  

Wysokość zabudowy : 11,70m,  
Kubatura -2632m3 

 

4.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ELEWACJI 
  

Elewacja od strony ul. Wyszyńskiego z wyraźnie zaznaczonym, bogatym detalem 
architektonicznym- opaski okienne, gzymsy parapetowe, okapowe, plastrony, 

pilastru oraz fragmenty ścian boniowanych.  
Elewacje od strony podwórza bez wyraźnego detalu architektonicznego w stanie b. 
złym wymagające remontu.  
Okna  dwuskrzydłowe o symetrycznym pionowym oraz poziomym podziale 
szprosów. 
Okna PCV w kolorze białym. W części cokołowej okienka piwniczne -w stanie b. 

złym.  
Tynki na elewacjach cementowo- wapienne częściowo odparzone i popękane. Stan 
tynków kwalifikuje je do całkowitego skucia. 
Rury spustowe i rynny kwalifikujące się do wymiany.  



 

 

Dach budynku w stanie dobrym po remoncie.  

Drzwi wejściowe do klatki schodowej drewniane z domofonem. 

Cokół budynku- okładzina kamienna i ceglana- od strony ul. Wyszyńskiego 

zachowana w całości - do remontu i oczyszczenia, od strony podwórza częściowo 

zniszczona i zatynkowana. Od strony podwórza elementy studzienek wejściowych , 

murków w stanie złym kwalifikujące się do remontu. 

 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 



 

 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.0 OPIS ROBÓT REMONTOWO - BUDOWLANYCH  
ELEWACJI 
 
       Remont przedmiotowej elewacji przewiduje: 

 

5.1 Remont elewacji frontowej- bez docieplania - od strony ul. Wyszyńskiego. 
Ze względu na zapis w załączonym wypisie i wyrysie z planu 
zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej” zabrania się docieplania 
elewacji frontowej omawianego budynku.  

Istniejące tynki po uprzednim sprawdzeniu ich stanu należy odkuć, pozostałe 
zabezpieczyć jednokrotnym gruntowaniem. 
Wszystkie elementy dekoracyjne należy zinwentaryzować a następnie 
odtworzyć- gzymsy okapowe, cokołowe, międzyokienne, płyciny i pilastry, 
opaski okienne, plastrony i bonie. 

Zastosować należy cienkowarstwową wyprawę elewacyjną – tynk silikonowy o 

strukturze baranek - tło, oraz w strukturze gładkiej- elementy dekoracyjne w 

systemie Baumit lub innym zamiennym.  

tynki barwione w masie z dodatkowym jednokrotnym malowaniem farbą 
silikonową wg. przedstawionej poniżej kolorystyki. Rysunki elewacji w dalszej 
części projektu. 

5.2 Wykonanie remontu istniejącego cokołu budynku - od strony ul. Wyszyńskiego. 
Elementy istniejącej okładziny kamiennej i ceglanej należy oczyścić                   
i zaimpregnować. Fugi po uprzednim sprawdzeniu ich stanu należy uzupełnić 
lub wymienić. 

 

5.3 Wykonanie remontu z dociepleniem elewacji budynku -od strony  podwórza. 
Istniejące tynki elewacji należy są odparzone, popękane i w złym stanie 
technicznym - należy je odkuć, uzupełnić w 100% i zagruntować pod 
docieplenie elewacji. Elewacja ocieplona będzie płytami styropianowymi gr. 
15cm w systemie BAUMIT lub zamiennym. Tynki na elewacji proponuje 

silikonowe barwione w masie z jednokrotnym malowaniem farbą silikonowa w 

systemie BAUMIT lub zamiennym. Proponuje się wykonanie opasek 
okiennych z elementów gotowych, styropianowych dr. 2cm i szerokości 12cm. 
Dodatkowo należy wymienić parapety wykonane z blachy powlekanej - kolor 

RAL 7004. 

Ze względu na zmianę grubości ścian należy wykonać wymianę obróbek 
blacharskich blacha powlekana- kolor RAL 7004.  oraz przedłużenie 
elementów konstrukcji dachowej oraz przekrycia. 
 

5.4 Wykonanie remontu istniejącego cokołu budynku - od strony podwórza. 
       Elementy istniejącej okładziny kamiennej, która przeznaczona jest remontu bez 

jej zakrywania należy oczyścić i zaimpregnować. Fugi po uprzednim 
sprawdzeniu ich stanu należy uzupełnić lub wymienić. Należy przyjąć iż 100% 
okładziny ceglanej kwalifikuje się do remontu i docieplenia wg. opisu poniżej. 

       Docieplenie ścian po uprzednim skuciu i zabezpieczeniu podłoża należy 
docieplić styropianem twardym EPS 100 gr. 5cm do ław fundamentowych. 
Docieplenia należy zastosować również poniżej istniejącej okładziny 
kamiennej przeznaczonej do odkrycia. Ściany cokołu tynkowane tynkiem 
żywicznym w systemie BAUMIT lub zamiennym. Kolor według 



 

 

zamieszczonej poniżej kolorystyki. Istniejące tynki elewacji cokołu są 

odparzone, popękane i w złym stanie technicznym - należy je odkuć, uzupełnić 

w 100% i zagruntować pod docieplenie elewacji. Dodatkowo przewiduje się 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic do poziomów ław 

fundamentowych. Po przygotowaniu ścian należy pokryć je dwoma warstwami 

izolacji przeiwwilgociowej typu STYRBIT lub zamiennym. Na tak 

przygotowaną ścianę proponuje się wyklejenie  w. wymienionych płty 

styropianu EPS 100 gr. 5cm z ich dodatkowym zewnętrznym przykryciem 

siatką z klejem. wierzchnią warstwę izolacji przeciwwilgociowej stanowić 

będzie dodatkowa warstwa STYRBITU  oraz zewnętrzna powłoka z folii 

kubełkowej. 

 

5.5   

KOLORYSTYKA - SYSTEM BAUMIT 

 

OPASKI OKIENNE, GZYMSY- PARTER    -             KOLOR 0978 

OPASKI OKIENNE, GZYMSY- 1 PIĘTRO    -           KOLOR 0974 

ŚCIANY POWYŻEJ COKOŁU- 1 PIĘTRO   -            KOLOR 0978 

ŚCIANY POWYŻEJ COKOŁU - PARTER  -              KOLOR 0974 

ŚCIANY COKOŁU OD STRONY PODWÓRZA    -  KOLOR M330 

 

5.6 Wymiana stolarki okiennej w okienkach piwnicznych. 

Okna uchylne z PCV w kolorze białym, rozwierno-uchylne, jednoskrzydłowe. 
Należy zachować istniejące podziały w okienkach oraz nie zmieniać 
istniejącego wymiaru otworu okiennego. 
UWAGA: Stolarka nawiązuje kompozycją, proporcją i podziałem do 
oryginalnej z zachowaniem wielkości otworu. 
 

5.4 Wykonanie remontu opaski betonowej od strony podwórza. 
 

5.5 Wymiana rur spustowych oraz rynien- blacha ocynkowana. Odprowadzenie wód 
deszczowych do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej. 

 

5.6 remont i odmalowanie drzwi wejściowych od strony podwórza,. 
 

5.7 Renowacja elewacji dobudówki od strony południowo- wschodniej elewacji. 

Okładzinę drewnianą należy wymienić oraz zaimpregnować lakioerobejcą- 

kolor dobrać w nadzorze. Dodatkowo proponuje się remont konstrukcji 
daszków poprzez zaimpregnowanie elementów konstrukcyjnych i pomalowanie 
lakierobejcą- kolor w nadzorze. Elementy murowanych ścian zabezpieczyć i 
wyremontować jak w punkcie 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.0 WARUNKI FIZYCZNE I TECHNICZNE WYKONANIA 
ROBÓT 

 
6.1 WARUNKI FIZYCZNE WYKONANIA ROBÓT  
Roboty remontowe można wykonywać jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy 

temperaturze nie mniejszej niż +5 

 j

C i  w miejscach nie narażonych na 

bezpośrednie nasłonecznienie, a latem temperatura nie większa niż 25 C. 

 

6.2 NADZÓR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI  
Ze względu na szczególny charakter robót remontowych powinny być  one 

wykonane przez wykwalifikowanych pracowników i pod systematycznym 

nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione w przypadku prowadzenia 

robót przez przedsiębiorstwo posiadające doświadczenie do prowadzenia tego typu 

robót. Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez 

wykonawcę robót powinien by prowadzony również nadzór autorski i inwestorski.  

 

6.3 ODBIÓR WYKONANIA ROBÓT 

W czasie wykonywania robót remontowych należy przeprowadzać  następujące 

odbiory częściowe robót: 

        - odbiór wykonania remontu elewacji 

        - odbiór wykonania docieplenia 

        - odbiór wykonania izolacji przeciwwilgociowej 

        - odbiór i sprawdzenie odwodnienia studzienek 

        - sprawdzenie osadzenia okien piwnicznych  

Wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególne ściany budynku. Po 

zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy.  

 

6.4 WYMAGANIA BHP 

Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń 

transportu pionowego i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać 

stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości.   

 

6.5 ZALECENIA SPECJALNE 

W trakcie wykonywania remontu ścian zewnętrznych należy zwrócić uwagę  na: 

- wykonanie kolorystyki budynku wg projektu, 

- roboty prowadzić  pod nadzorem osób uprawnionych, 

- poszczególne etapy robót podlegają odbiorze technicznemu, 

 

7.   Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko. 

Ze względu na przeznaczenie i charakter, projektowana inwestycja nie ma 

negatywnego wpływu na środowisko i otoczenie.  

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków ale podlega  ochronie 

konserwatorskiej na mocy zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego 

"Armii Krajowej" 

Działka nie znajduje się na terenie górniczym. 

 



 

 

8.  Charakterystyka ekologiczna. 

 

Wytwarzane odpady stałe - gromadzone w kontenerach, wywożone przez służby 

oczyszczania miasta. 

Emisja hałasu, wibracji, promieniowania – nie występuje. 

Budynek nie ma ujemnego wpływu na glebę, wody powierzchniowe i przyziemne. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie 

powodują negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz 

istniejące budynki sąsiednie. 

 

 

 

 

 

 

opracował: 

architekt Tomasz Wolanin 
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OPIS  TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU I 

ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM,  

 Z WYMIAN� STOLARKI OKIENEK PIWNICZNYCH 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  

W SZCZECINKU PRZY  

UL. WYSZY!SKIEGO 80 

DZIA"KA NR 945, 811/6, 811/4, 812/4 OB.13 
  

1.0    PODSTAWA  OPRACOWANIA 
   

-     Umowa i uzgodnienia z Inwestorem. 

-     Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana. 

-     Obowi�zuj�ce normy i przepisy budowlane. 

-     Wypis i wyrys z planu zagospodarowania 

-     Pozytywne zaopiniowanie projektu przez MKZ w Szczecinku 

 

2.0  PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
  

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji  budynku polegaj�cy na 

wymianie ok!adzin tynkowych wraz z uzupe!nieniem detalu architektonicznego na 

elewacji od ul. Wyszy"skiego oraz docieplenia #cian od strony podwórza, jak 

równie$ #cian znajduj�cej si% w cz%#ci podwórza oficyny stanowi�cej integralna 

cz%#& budynku. Projekt przewiduje zaproponowanie nowych pow!ok malarskich 

wraz z kolorystyk� #cian zewn%trznych i odtworzeniem i uzupe!nieniem elementów 

architektonicznych elewacji � fugowanie, opaski przyokienne, docieplenie i 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej #cian  coko!u na elewacji od strony 

podwórza, remont betonowej opaski budynku,. Dodatkowo projektowane jest 

wymiana okien w piwnicach budynku, od#wie$enie drzwi wej#ciowych oraz remont 

schodków kamiennych w cz%#ci budynku od strony podwórza. 

Celem niniejszego opracowania jest poprawieniem stanu technicznego i estetyki  

#cian zewn%trznych budynku. 

 

3.0  LOKALIZACJA I  DANE TECHNICZNE BUDYNKU 
 

W sk!ad posesji zlokalizowanej w przy ul. Wyszy"skiego 80 w Szczecinku na 

dzia!ce nr 945 i 811/6 obr%b 13  wchodz� trzy budynki mieszkalne wielorodzinne z 



 

 

dziedzi�cem wewn�trznym. Budynek g�ówny od strony ulicy Wyszy�skiego to 
budynek trzykondygnacyjny oraz z wysoko posadowionymi piwnicami 

do!wietlonymi okienkami piwnicznymi, b�d"cy fragmentem pierzei ulicy i 
stanowi"cy jej istotny kompozycyjny element.  Jest to budynek  1- klatkowy. 

Budynek przylega !cianami szczytowymi do budynków s"siednich tworz"cych 
pierzej� ulicy. Drugim budynkiem b�d"cym przedmiotem niniejszego opracowania 
jest budynek oficyny. Jest to budynek trzykondygnacyjny (w tym kondygnacja 

strychu) , podpiwniczony  przylegaj"cy od strony zachodniej do g�ównego budynku 
od strony ul. Wyszy�skiego. od strony po�udniowej !cian" szczytow" przylega do 
budynku oficyny zlokalizowanego na s"siedniej dzia�ce nr 812/4. Trzecim obiektem 
na omawianej dzia�ce jest jednokondygnacyjna oficyna b�d"ca przed�u#eniem 
wy#ej omawianego budynku. Wszystkie omawiane budynki wybudowane s" w 
technologii tradycyjnej,  murowane z ceg�y ceramicznej, podpiwniczone z dachem o 

konstrukcji drewnianej, dwuspadowym (budynek g�ówny) i pulpitowym (oficyny) o 

nachyleniu po�aci ok. 10-15stopni, krytym pap". Wej!cie g�ówne do budynku 
zlokalizowane jest od ul. Wyszy�skiego. 
Wej!cie do budynku oficyny zlokalizowane jest od strony podwórza na pó�nocnej 
elewacji budynku. Lokalizacja budynków przedstawiona zosta�a na planie 
sytuacyjnym. 

�ciany zewn�trzne i wewn�trzne 

$ciany zewn�trzne murowane warstwowe z ceg�y ceramicznej gr. 38cm, 
$ciany wewn. konstrukcyjne murowane z ceg�y ceramicznej gr. 25cm, dzia�owe  
murowane z ceg�y ceramicznej. 
Stropy - nad piwnicami  � strop odcinkowy na belkach stalowych , w cz�!ci 
poddaszowej  strop drewniany, 

Dach �konstrukcja drewniana- dwuspadowy i pulpitowy konstrukcji krokwiowo � 

p�atwiowej  
Kominy murowane z ceg�y ceramicznej pe�nej, 
Pokrycie dachu �papa,  

Stolarka zewn�trzna �okienna - PCV w kolorze bia�ym , drzwi zewn�trzne do 
klatek � drewniane, okienka piwniczne cz�!ciowo drewniane i PCV. 
Dzia�ka jak i  budynki  pod�"czone s" do nast�puj"cego uzbrojenia  miasta 
Szczecinek 

- Instalacji wodoci"gowej, 
- Kanalizacji sanitarnej. 

- Sieci c.o., 

- Instalacji gazowej 

- Instalacji elektroenergetycznej. 

- Instalacji telefonicznej. 

- Instalacji TV 

 

Stan techniczny budynku - !redni i z�y (oficyny) . 

Powierzchnia zabudowy budynku � 211,0m2 ,39,0m2 (oficyny) 

Wysoko!% zabudowy : 11,70m, (bud. g�ówny) 11,2 m, 5,6m (oficyny) 

Kubatura -2468m3(bud. g�ówny) 302m3, 67,2m3 (oficyny) 
 

4.0 OPIS STANU ISTNIEJ!CEGO ELEWACJI 
  

Budynek g�ówny na dzia�ce 945 



 

 

Elewacja od strony ul. Wyszy�skiego z wyra�nie zaznaczonym, bogatym detalem 

architektonicznym- opaski okienne, gzymsy parapetowe, okapowe, plastrony, 

pilastru oraz fragmenty !cian boniowanych.  

Budynek g"ówny i oficyna na dzia"ce 811/6 

Elewacja pó"nocna oraz wschodnia bez detalu architektonicznego - !ciany pop#kane 

wymagaj$ce remontu i zabezpieczenia. 

Elewacje od strony podwórza bez wyra�nego detalu architektonicznego w stanie b. 

z"ym wymagaj$ce remontu.  

Okna  dwuskrzyd"owe o symetrycznym pionowym oraz poziomym podziale 

szprosów. 

Okna PCV w kolorze bia"ym. W cz#!ci coko"owej okienka piwniczne -w stanie b. 

z"ym.  

Tynki na elewacjach cementowo- wapienne cz#!ciowo odparzone i pop#kane. Stan 

tynków kwalifikuje je do ca"kowitego skucia. 

Rury spustowe i rynny kwalifikuj$ce si# do wymiany.  

Dach budynku w stanie dobrym po remoncie.  

Drzwi wej!ciowe do klatki schodowej drewniane z domofonem. 

Cokó" budynku- ok"adzina kamienna i ceglana- od strony ul. Wyszy�skiego 

zachowana w ca"o!ci - do remontu i oczyszczenia, od strony podwórza cz#!ciowo 

zniszczona i zatynkowana. Od strony podwórza elementy studzienek wej!ciowych , 

murków w stanie z"ym kwalifikuj$ce si# do remontu. 

 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 
 



 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.0 OPIS ROBÓT REMONTOWO - BUDOWLANYCH  
ELEWACJI 
 
       Remont przedmiotowej elewacji przewiduje: 

 

5.1 Remont elewacji frontowej- bez docieplania - od strony ul. Wyszy�skiego. 

Ze wzgl!du na zapis w za"#czonym wypisie i wyrysie z planu 
zagospodarowania przestrzennego �Armii Krajowej� zabrania si! docieplania 
elewacji frontowej omawianego budynku.  

Istniej#ce tynki po uprzednim sprawdzeniu ich stanu nale$y odku%, pozosta"e 

zabezpieczy% jednokrotnym gruntowaniem. 
Wszystkie elementy dekoracyjne nale$y zinwentaryzowa% a nast!pnie 
odtworzy%- gzymsy okapowe, coko"owe, mi!dzyokienne, p"yciny i pilastry, 
opaski okienne, plastrony i bonie. 

Zastosowa% nale$y cienkowarstwow# wypraw! elewacyjn# � tynk silikonowy o 

strukturze baranek - t"o, oraz w strukturze g"adkiej- elementy dekoracyjne w 

systemie Baumit lub innym zamiennym.  

tynki barwione w masie z dodatkowym jednokrotnym malowaniem farb# 
silikonow# wg. przedstawionej poni$ej kolorystyki. Rysunki elewacji w dalszej 

cz!&ci projektu. 
5.2 Wykonanie remontu istniej#cego coko"u budynku - od strony ul. Wyszy�skiego. 

Elementy istniej#cej ok"adziny kamiennej i ceglanej nale$y oczy&ci%                   
i zaimpregnowa%. Fugi po uprzednim sprawdzeniu ich stanu nale$y uzupe"ni% 
lub wymieni%. 

 

5.3 Wykonanie remontu z dociepleniem elewacji budynku -od strony  podwórza. 
Istniej#ce tynki elewacji nale$y s# odparzone, pop!kane i w z"ym stanie 
technicznym - nale$y je odku%, uzupe"ni% w 100' i zagruntowa% pod 
docieplenie elewacji. Elewacja ocieplona b!dzie p"ytami styropianowymi gr. 
15cm w systemie BAUMIT lub zamiennym. Tynki na elewacji proponuje 

silikonowe barwione w masie z jednokrotnym malowaniem farb# silikonowa w 
systemie BAUMIT lub zamiennym. Proponuje si! wykonanie opasek 
okiennych z elementów gotowych, styropianowych dr. 2cm i szeroko&ci 12cm. 
Dodatkowo nale$y wymieni% parapety wykonane z blachy powlekanej - kolor 

RAL 7004. 

Ze wzgl!du na zmian! grubo&ci &cian nale$y wykona% wymian! obróbek 
blacharskich blacha powlekana- kolor RAL 7004.  oraz przed"u$enie 
elementów konstrukcji dachowej oraz przekrycia. 
 

5.4 Wykonanie remontu istniej#cego coko"u budynku - od strony przejazdu oraz     

       podwórza. 
       Elementy istniej#cej ok"adziny kamiennej, która przeznaczona jest remontu bez 

jej zakrywania nale$y oczy&ci% i zaimpregnowa%. Fugi po uprzednim 
sprawdzeniu ich stanu nale$y uzupe"ni% lub wymieni%. Nale$y przyj#% i$ 100' 
ok"adziny ceglanej kwalifikuje si! do remontu i docieplenia wg. opisu poni$ej. 

       Docieplenie &cian po uprzednim skuciu i zabezpieczeniu pod"o$a nale$y 
dociepli% styropianem twardym EPS 100 gr. 5cm do "aw fundamentowych. 
Docieplenia nale$y zastosowa% równie$ poni$ej istniej#cej ok"adziny 
kamiennej przeznaczonej do odkrycia. (ciany coko"u tynkowane tynkiem 



 

 

�ywicznym w systemie BAUMIT lub zamiennym. Kolor wed�ug 

zamieszczonej poni�ej kolorystyki. Istniej�ce tynki elewacji coko�u s� 

odparzone, pop�kane i w z�ym stanie technicznym - nale�y je odku!, uzupe�ni! 

w 100% i zagruntowa! pod docieplenie elewacji. Dodatkowo przewiduje si� 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej "cian piwnic do poziomów �aw 

fundamentowych. Po przygotowaniu "cian nale�y pokry! je dwoma warstwami 

izolacji przeiwwilgociowej typu STYRBIT lub zamiennym. Na tak 

przygotowan� "cian� proponuje si� wyklejenie  w. wymienionych p�ty 

styropianu EPS 100 gr. 5cm z ich dodatkowym zewn�trznym przykryciem 

siatk� z klejem. wierzchni� warstw� izolacji przeciwwilgociowej stanowi! 

b�dzie dodatkowa warstwa STYRBITU  oraz zewn�trzna pow�oka z folii 

kube�kowej. 

 

5.5   

KOLORYSTYKA - SYSTEM BAUMIT 

 

OPASKI OKIENNE, GZYMSY- PARTER    -            KOLOR 0337 

OPASKI OKIENNE, GZYMSY- 1 PI�TRO    -           KOLOR 0334 

!CIANY POWY"EJ COKO#U- 1 PI�TRO   -            KOLOR 0337 

!CIANY POWY"EJ COKO#U - PARTER  -              KOLOR 0334 

!CIANY COKO#U OD STRONY PODWÓRZA    -  KOLOR M330 

 

5.6 Wymiana stolarki okiennej w okienkach piwnicznych. 

Okna uchylne z PCV w kolorze bia$ym, rozwierno-uchylne, jednoskrzyd$owe. 
Nale%y zachowa& istniej'ce podzia$y w okienkach oraz nie zmienia& 
istniej'cego wymiaru otworu okiennego. 
UWAGA: Stolarka nawi'zuje kompozycj', proporcj' i podzia$em do 
oryginalnej z zachowaniem wielko(ci otworu. 
 

5.4 Wykonanie remontu opaski betonowej od strony podwórza. 
 

5.5 Wymiana rur spustowych oraz rynien- blacha ocynkowana. Odprowadzenie wód 
deszczowych do istniej'cej instalacji kanalizacji deszczowej. 

 

5.6 remont i odmalowanie drzwi wej(ciowych od strony podwórza,. 
 

5.7 Remont podbitki dachowej od strony dziedzi)ca wewn*trznego polegaj'cy na 
oczyszczeniu i odmalowaniu lakierobejc' w kolorze kasztanowym elementów 
drewnianych konstrukcji dachu i podbitki. 

 

5.8 Renowacja elewacji dobudówek od strony wschodniej elewacji. Ok$adzin* 
drewnian' nale%y wymieni& oraz zaimpregnowa& lakioerobejc'- kolor dobra& w 
nadzorze. Dodatkowo proponuje si* remont konstrukcji daszków poprzez 
zaimpregnowanie elementów konstrukcyjnych i pomalowanie lakierobejc'- 

kolor w nadzorze. Elementy murowanych (cian zabezpieczy& i wyremontowa& 
jak w punkcie 5.4. 

 

5.9  Remont schodów kamiennych prowadz'cych do wej(cia g$ównego od strony 
podwórza. Dodatkowo przewiduje si* wykonanie balustrad stalowych 



 

 

malowanych farb� proszkow� w kolorze RAL 7004. 

 

5.10 Remont studzienek i schodów zej!ciowych do piwnic - !ciany studzienek - 
analogicznie jak w punkcie 5.4. Na biegach projektuje si" ok#adzin" z p#ytek 

gresowych na zaprawie mrozoodpornej. 

 

6.0 WARUNKI FIZYCZNE I TECHNICZNE WYKONANIA 
ROBÓT 

 
6.1 WARUNKI FIZYCZNE WYKONANIA ROBÓT  
Roboty remontowe mo�na wykonywa� jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy 

temperaturze nie mniejszej ni� +5 

 j

C i  w miejscach nie nara�onych na 

bezpo!rednie nas"onecznienie, a latem temperatura nie wi#ksza ni� 25 C. 

 

6.2 NADZÓR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI  
Ze wzgl#du na szczególny charakter robót remontowych powinny by�  one 

wykonane przez wykwalifikowanych pracowników i pod systematycznym 

nadzorem technicznym. Warunki te mog$ by� spe"nione w przypadku prowadzenia 

robót przez przedsi#biorstwo posiadaj$ce do!wiadczenie do prowadzenia tego typu 

robót. Niezale�nie od sta"ego nadzoru technicznego prowadzonego przez 

wykonawc# robót powinien by prowadzony równie� nadzór autorski i inwestorski.  

 

6.3 ODBIÓR WYKONANIA ROBÓT 

W czasie wykonywania robót remontowych nale�y przeprowadza�  nast#puj$ce 

odbiory cz#!ciowe robót: 

        - odbiór wykonania remontu elewacji 

        - odbiór wykonania docieplenia 

        - odbiór wykonania izolacji przeciwwilgociowej 

        - odbiór i sprawdzenie odwodnienia studzienek 

        - sprawdzenie osadzenia okien piwnicznych  

Wszystkie roboty powinny by� odebrane na poszczególne !ciany budynku. Po 

zako%czeniu wszystkich robót powinien by� dokonany odbiór ko%cowy.  

 

6.4 WYMAGANIA BHP 

Zespo"y monta�owe powinny by� przeszkolone w zakresie eksploatacji urz$dze% 

transportu pionowego i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada� 

stosowne dokumenty uprawniaj$ce ich do pracy na wysoko!ci.   

 

6.5 ZALECENIA SPECJALNE 

W trakcie wykonywania remontu !cian zewn#trznych nale�y zwróci� uwag#  na: 

- wykonanie kolorystyki budynku wg projektu, 

- roboty prowadzi�  pod nadzorem osób uprawnionych, 

- poszczególne etapy robót podlegaj$ odbiorze technicznemu, 

 

7.   Wp!yw projektowanej inwestycji na "rodowisko. 

Ze wzgl#du na przeznaczenie i charakter, projektowana inwestycja nie ma 

negatywnego wp"ywu na !rodowisko i otoczenie.  



 

 

Dzia�ka nie jest wpisana do rejestru zabytków ale podlega  ochronie 

konserwatorskiej na mocy zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego 

"Armii Krajowej" 

Dzia�ka nie znajduje si" na terenie górniczym. 

 

8.  Charakterystyka ekologiczna. 

 

Wytwarzane odpady sta�e - gromadzone w kontenerach, wywo#one przez s�u#by 

oczyszczania miasta. 

Emisja ha�asu, wibracji, promieniowania � nie wyst"puje. 

Budynek nie ma ujemnego wp�ywu na gleb", wody powierzchniowe i przyziemne. 

Przyj"te w projekcie rozwi$zania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie 

powoduj$ negatywnego wp�ywu na %rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz 

istniej$ce budynki s$siednie. 

 

 

 

 

 

 

opracowa�: 

architekt Tomasz Wolanin 
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ODTWORZENIE TYNKÓW- �CIANA FRONTOWA

LEGENDA

KOLOR 0334

KOLOR  M 330

ODTWORZENIE TYNKÓW- �CIANA FRONTOWA

TYNK SILIKONOWY 

ODTWORZENIE TYNKÓW- �CIANA FRONTOWA

TYNK !YWICZNY

�CIANY COKO"U

TYNK SILIKONOWY 

KOLOR 0337

DRZWI WEJ�CIOWE -  �LUSARKA ALUMINIOWA KOLOR  W NADZORZE
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�COANA OCIEPLONA - STYROPIAN 14CM- TYNK NA SIATCE

LEGENDA

TYNK SILIKONOWY TECHNOLOGIA LEKKA MOKRA

DRZWI WEJ�CIOWE -  �LUSARKA ALUMINIOWA

KOLOR  0334

KOLOR  W NADZORZE

KOLOR 0337

KOLOR  M 330
TYNK !YWICZNY

�CIANY COKO"U

�COANA OCIEPLONA - STYROPIAN 14CM- TYNK NA SIATCE

TYNK SILIKONOWY TECHNOLOGIA LEKKA MOKRA
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�COANA OCIEPLONA - STYROPIAN 14CM- TYNK NA SIATCE
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KOLOR  0334
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KOLOR 0337

KOLOR  M 330
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�CIANY COKO"U

�COANA OCIEPLONA - STYROPIAN 14CM- TYNK NA SIATCE
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�COANA OCIEPLONA - STYROPIAN 14CM- TYNK NA SIATCE

LEGENDA

TYNK SILIKONOWY TECHNOLOGIA LEKKA MOKRA

DRZWI WEJ�CIOWE -  �LUSARKA ALUMINIOWA

KOLOR  0334

KOLOR  W NADZORZE

KOLOR 0337

KOLOR  M 330
TYNK !YWICZNY

�CIANY COKO"U

�COANA OCIEPLONA - STYROPIAN 14CM- TYNK NA SIATCE

TYNK SILIKONOWY TECHNOLOGIA LEKKA MOKRA

A10

A



�COANA OCIEPLONA - STYROPIAN 14CM- TYNK NA SIATCE

LEGENDA

TYNK SILIKONOWY TECHNOLOGIA LEKKA MOKRA

DRZWI WEJ�CIOWE -  �LUSARKA ALUMINIOWA

KOLOR  0334

KOLOR  W NADZORZE

KOLOR 0337

KOLOR  M 330
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PROJEKT BUDOWLANY 

budowy instalacji kanalizacji 

deszczowej odwadniaj�cej posesje oraz 

dachy budynków mieszkalnych

wielorodzinnych przy ul. 

Wyszy�skiego 76-84, Kamienna 2 w 

Szczecinku
Adres budowy: Szczecinek ul. Wyszy�skiego 76-84, Kamienna 2, dz. nr 797/1, 797/3, 811/1, 812/4, 
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Autor projektu: 

Bran�a sanitarna in�.  M. Dymecki 

         

Bran�a drogowa: in�

Asystent projektanta:  

in�. mgr Michał Zbijowski 

in�. mgr Leszek Cierpiszewski 

Szczecinek 2010-05 



Zawarto�� opracowania : 
1. Strona tytułowa  

2. O�wiadczenie 

3. Za�wiadczenie o przynale�no�ci do Izby In�ynierów Budownictwa 

4. Uprawnienia budowlane 

5. Informacja BIOZ 

6. Opis techniczny 

7. Plan zagospodarowania terenu 

8. Profile podłu�ne instalacji kanalizacji deszczowej 



797/1, 797/3, 811/1, 812/4,
813/10, 458/3,78

797/1, 797/3,
811/1, 812/4, 813/10, 458/3,78





��������	
�������	
�������������	
�������	
�������������	
�������	
�������������	
�������	
�����������������������������������������������������������	
������������������������������������������������������������	
������������������������������������������������������������	
������������������������������������������������������������	
���������� 1

�������� !��"!#�������� !��"!#�������� !��"!#�������� !��"!#����
�

����������
�	
������$��	
���������������
�	
������$��	
���������������
�	
������$��	
���������������
�	
������$��	
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	
������	
������	
������	
����������

����
���������%���������%���������%���������%���� "&'��(�����)������*�*�����������+�
*����,����-	"&'��(�����)������*�*�����������+�
*����,����-	"&'��(�����)������*�*�����������+�
*����,����-	"&'��(�����)������*�*�����������+�
*����,����-	����
����
.����.����.����.����%�%�%�%�
*�/����0����$��1-
*�/����0����$��1-
*�/����0����$��1-
*�/����0����$��1-222234+�5�6������734+�5�6������734+�5�6������734+�5�6������7���������������
�����������
�����������
�����������
+���*����+���*����+���*����+���*����1819:+�1819;+�3::91819:+�1819;+�3::91819:+�1819;+�3::91819:+�1819;+�3::9:+�3:794+�:+�3:794+�:+�3:794+�:+�3:794+�
3:;9:<3:;9:<3:;9:<3:;9:<
����
���������������������������������������������������������������������������������
• ��������2�
6���+�
• �������
�������2�������,�����������
��������:%=<<+�
• �*�*������������������2�	
�������	
����
��������:%:<<+�
• 
�$���������6�����	���>���+�
• �	�����
��������6������������+�
• �����$��
������0������������+�
"�����������������"�����������������"�����������������"���������������������
• �������������������������������������������
����
����������������������������������������������������������������
!�������������������������	
���������������������������������������������������������������������������
	
���������������������������*��	�������������������������
�	
�������������������������������+��
���
��
��������������)�������������������������������*�/�������������������
����������������������������
��������������)��*�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
/������������������
�	
����
���������������������
�����������������?���������������������������������
����������*�/)���������������������������������������*���
�����������������/����0����$�+���*����4=39;*�
�����������������������������
�������������?����
���@������������������������������������	����,�����������

����������������
��������$
6���+����������������������	
�����������6���*����������
�)���?�������������
����������$�
	*:=��6*�A�����������������+����������������������������������������������,���$��B������������������*�
���
)�>���
��
�����>��������?��	��������)�$���
�����$
��������6�6��*:=��6����������������
��+���
�������)�����,?������
�������?�$�
���6������6�6*�
���
)�>���
��
�����>��������?����	���������,�����)����0*�
��
����������������
����������������
����������������
������������������
"6���������
����+�,������������������������)����������
�����������
������������������*��������
�������
��
�������������������������������6
�/�C��*�
/)������������)��������������������
���������������������
����
	���)�����������
����
��������	�������*�
"���0���������
������)�������������>����	���������+�����,�����������>�������+��
�����������������
���>��,������������
���
���*�
/)������
�����������
�������>�����������D4<<�
	�(:7=+������>��,������6�������
���
���������
���*�
E������
���������������������
���������
���������������F��
��G�;:=���:-<�/���������0������%����>���	�������+��
���
����������+���
���>�����������D4<<�����6�������6�
H��������������6�������������
���������������+���
����������������������0����)����+�������)����0�
��$�)����0����������������,���$��B������������������*�
��)�,?���	������������������>��������?��$����������������6 ����������6���������
���6������������6��
��������������	���
���	���������������2�6����>��������*���*�
����
����



��������	
�������	
�������������	
�������	
�������������	
�������	
�������������	
�������	
�����������������������������������������������������������	
������������������������������������������������������������	
������������������������������������������������������������	
������������������������������������������������������������	
���������� 2

����
H�	�������6��H�	�������6��H�	�������6��H�	�������6������
������ �������������6� ��� ��	��� ���6����� ���������� 
	� ��������� ����� ����������� ����� ���������������
���������*�
������������
���	������6���������������
	��������������������������6�?������������
>����������������
�
�����
�	��������������6��$����������6��$�+���>�����	�������6��������������	���������������6�����)��*�
H�	�������6�����������?���������������)������������6������6������������F6���������������
�	��������
������6��$�G*���)���
��	�
����������	�?��������������������������������������
+������$)�,���������6�����
<+-<�6*������������������
+��������������6�>���,�����)���������
��	�
������������������	
��������
������������������������������*�/�6��������������������)���������������6�
�	�������6����>���������?�
������
�������������*�
�
D��������
�����,��?�����6���������)��������$�
�+���6�����+�����������������������������?���������?�
�����������������*�
���
)�>���
��
�����>��������?��	��������)�$���
�����$
��������6�6��*:=��6����������������
��+���
�������)�����,?������
�������?�$�
���6������6�6*�*�"����������������
����>����������?��������6�+�
���������
)�>���
���������	�?���$��������*������������������6������������>��������?����	��
�������,�������)��������������?���	���
*�
/�����������������6�����������������	�����������������������������6�>���,?�	���������$�����
�������
������������*�

����

����

��������	
������������	
������������	
������������	
��������

!������������������	����������
6�����������>��
�����?�������������������
����	
��������
��������������������6���/�������(
������������.��������
������������
�����6�������
�����
����������	��?����������	
������������������������������*�
/�6���������6�������������?����	
�����+�
���������>����������?�����������6�����6
����
����
����������*�
H�	�������>��������?��$�����������
���6����������������	���
���	���	
������2�6����>�����+�
��*�������������������������6�����������( �����*��>*������������
���	��+����������������6���������
���>�����������?����������������$������������������������

        Sporz�dził : in�.  Mariusz  Dymecki 

Asystent projektanta:  

in�. mgr Michał Zbijowski 

in�. mgr Leszek Cierpiszewski 
                                                                                                    Kn-157/75  ZAP/IS/2879/01 

          













SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

ST NR. 1.0. 

TYTUŁ: 
Budowa instalacji kanalizacji deszczowej odwadniaj�cej posesje 

oraz dachy budynków wraz z utwardzeniem terenu posesji przy 
ul. Wyszy�skiego 76-84, Kamienna 2 

w Szczecinku 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

���������	���
������	����������	�������
�	����������	����	�������	�������	

������	����������

SPIS TRE�CI:

1. CZ��� OGÓLNA                - STR. 2  

2.  MATERIAŁY    - STR. 7 

3. SPRZ�T      - STR.8 

4. TRANSPORT    -STR. 8  

5. WYKONYWANIE ROBÓT    - STR.9 

6. ODBIORY ROBÓT     -STR.11 

7. OBMIAR ROBÓT    -STR.14 

8. PODSTAWA PŁATNO�CI   -STR.15 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  -STR.17 

SZCZECINEK 2010-05 



2

1. CZ��� OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 

i odbioru robót budowlanych dot. budowy instalacji kanalizacji deszczowej odwadniaj�cej 

posesje oraz dachy budynków wraz z utwardzeniem terenu posesji. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� prowadzenia robót przy wykonywaniu  

instalacji kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia terenu posesji: 

- roboty ziemne 

- monta� rur i urz�dze�
- wł�czenie instalacji k. deszczowej do istniej�cej 

- próby szczelno�ci  

- roboty drogowe 

- demonta� istniej�cych ruroci�gów wodnych z rur stalowych, ocynkowanych w pionach  

- demonta� istniej�cych ruroci�gów wodnych z rur stalowych, ocynkowanych w poziomach  

- monta� pionów wodnych  z rur TECEFlex w technologii PEX od �rednicy Dn15 do  

  �rednicy Dn40 

- monta� zaworów regulacyjnych podpionowych MTCV na instalacji wody cyrkulacyjnej  

-  regulacja zaworów  i instalacji  zimnej ciepłej wody oraz cyrkulacji 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 

europejskimi oraz Dokumentacj� Projektow�. Ilekro� w ST pojawi� si� poni�sze okre�lenia, 

nale�y je rozumie� nast�puj�co : 

- Budowa – patrz Roboty Budowlane, 

- Obiekt budowlany – budynek, budowla lub obiekt małej architektury, 

- dokumentacja budowy - nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz z 

zał�czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

cz��ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i opisy słu��ce realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i ksi��k� obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metod� monta�u - tak�e dziennik monta�u; 

- Dokumentacja Projektowa – opracowanie wykonane przez Projektanta,  

- dokumentacja powykonawcza – opracowanie zawieraj�ce skserowan�
dokumentacj� projektow� z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 

stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarze� i 

okoliczno�ci zachodz�cych w toku wykonywania robót. 

- In�ynier – przedstawiciel Zamawiaj�cego w trakcie Robót 

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – przedstawiciel In�yniera w sprawach 

technicznych, 

- Kontrakt – umowa pomi�dzy Wykonawc�, a Zamawiaj�cym wraz ze wszystkimi 

zał�cznikami,  

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do 
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kierowania Robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Kontraktu, 

- Kosztorys „�lepy” - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w 

kolejno�ci technologicznej ich wykonania. 

- Ksi�ga (Rejestr) obmiarów - akceptowany przez In�yniera zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, słu��cy do wpisywania obmiaru dokonywanych 

robót w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników.  

- Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania Robót, zgodnie z  

Dokumentacj� Projektow� i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

- Projekt budowlany – projekt techniczny,  schematyczny i opisowy, słu��cy 

głownie celom formalno-prawnym zwi�zanym z uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na budow�, zawieraj�cy wszelkie uzgodnienia, postanowienia i 

decyzje, 

- Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych Robót z  

dopuszczonymi tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z 

przeci�tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

Robót. 

- Specyfikacja Techniczna (ST) – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych jest to opracowanie zawieraj�ce w szczególno�ci zbiory 

wymaga�, które s� niezb�dne do okre�lenia standardu i jako�ci wykonania robót, 

w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, wła�ciwo�ci wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowo�ci wykonania poszczególnych robót. 

- Teren budowy - przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z 

przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy, 

- Plac budowy – działka lub działki co do których Inwestor posiada tytuł prawny 

pozwalaj�cy na wykonywanie prac budowlanych, przeznaczony na realizacj�
inwestycji, 

- urz�dzenia budowlane - nale�y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne 

zwi�zane z obiektem budowlanym, zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym 

słu��ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak�e przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod �mietniki; 

- Ustawa – aktualna ustawa „Prawo Budowlane”, 

- Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Kontrakcie jako 

wykonawca prac budowlanych 

- Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna działaj�ca na rzecz i na zlecenie 

Wykonawcy, 

- Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn�
cało�� konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na 

wykonywaniu robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�, utrzymaniem oraz 

ochron� budowli lub jej elementu. 

- Zamawiaj�cy – Inwestor lub jednostka powołana przez  niego do realizacji  
      inwestycji. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonania Robót oraz za ich zgodno�� z 

Kontraktem, Dokumentacj� Projektow�, Specyfikacj� Techniczn�, Harmonogramem, a 

tak�e poleceniami In�yniera i Projektanta sprawuj�cego nadzór autorski. W  kwestiach nie 

opisanych przez Specyfikacje Techniczne, b�d�ce składow�  Dokumentów Kontraktowych, 

Wykonawca stosował si� b�dzie do Polskich, a w przypadku ich braku Europejskich Norm, 

odpowiednich przepisów i instrukcji. 
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Wszelkie prace naprawcze, rozbiórkowe lub dodatkowe wynikaj�ce z niewła�ciwej jako�ci 

lub niezgodno�ci z ST i/lub Dokumentacj� Projektow� w cało�ci obci��aj� Wykonawc�. 

1.5.1  Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w Kontrakcie, protokolarnie przeka�e Wykonawcy 

Plac Budowy wraz z Dokumentacj� Projektow� oraz kompletem ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu materiałów. 

Ponadto od chwili przej�cia Placu Budowy do chwili wystawienia przez In�yniera 

�wiadectwa przej�cia ko�cowego Robót, Wykonawca odpowiada za wszelkie czynno�ci i 

zaniedbania na Placu Budowy. Wszystkie uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca 

odtworzy i naprawi na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja  

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy powinna zawiera� :   
        a) Projekt Budowlany  

        b) Przedmiar Robót, 

        c) Specyfikacje Techniczne-ST 

W przypadku braku któregokolwiek z powy�szych składników lub jego cz��ci Wykonawca 

powinien natychmiast powiadomi� Zamawiaj�cego i otrzyma� brakuj�c� cz���.  
Po otrzymaniu Dokumentacji, Wykonawca powinien si� z ni� zapozna�, a wszelkie 

w�tpliwo�ci lub uwagi wyja�ni�. Wykonawca zobowi�zany jest zło�y� pisemne 

o�wiadczenie o zapoznaniu si� z Dokumentacj� Projektow� i wyja�nieniu wszelkich 

w�tpliwo�ci. Przyst�pienie do Robót mimo nie przekazania In�ynierowi takiego 

o�wiadczenia, traktowane b�dzie na równi z jego zło�eniem.  

Mimo wszystko Dokumentacja Projektowa mo�e si� jednak w trakcie Robót okaza�
niewystarczaj�ca. W takim przypadku Wykonawca we własnym zakresie opracuje 

dokumentacj� uzupełniaj�c� i uzgodni j� z Projektantem, a nast�pnie przedło�y In�ynierowi 

do zatwierdzenia. 

Po zako�czeniu budowy, Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla 

wszystkich elementów Robót, wł�czaj�c w to urz�dzenia oraz systemy . 

Po zako�czeniu Robót Wykonawca opracuje dokumentacj� powykonawcz�. 
1.5.3 Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST 

Dokumentacja projektowa i ST stanowi� cz��� Kontraktu, a wymagania zawarte cho�by w 

cz��ci z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w samym Kontrakcie. 

W przypadku wykrycia rozbie�no�ci pomi�dzy przekazan� Dokumentacj� Projektow� i ST, 

Wykonawca uzyska pisemne wyja�nienie od Projektanta lub polecenie od Inspektora 

Nadzoru co do rozwi�zania problemu. Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub 

opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomi� Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie�no�ci pomi�dzy projektem a przedmiarem, wa�niejsze s� zapisy 

projektowe. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj�
projektow� i ST. 

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 

których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z 

okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow�
lub ST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan�
zast�pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca b�dzie 
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utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem  wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.5.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do 

u�ycia. Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o 

st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a  po zako�czeniu Robót 

ich szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem 

przestrzegania wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie 

przepisy Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych 

organów administracji pa�stwowej.  

1.5.6. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót, Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 

bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby 

personel był odpowiednio przeszkolony, stosował si� do przepisów BHP i nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych 

odpowiednich wymaga� sanitarnych. Kilkukrotne zwrócenie uwagi przez In�yniera na 

łamanie powy�szych przepisów mo�e by� podstaw� do nało�enia na Wykonawc� kary 

finansowej.  

Wykonawca zadba aby po ka�dej zako�czonej czynno�ci pracownicy posprz�tali po sobie 

miejsce pracy, zabezpieczaj�c sprz�t i wyrzucaj�c wszystkie odpady. 

Wykonawca jest obowi�zany sporz�dzi� lub zapewni� sporz�dzenie, je�eli jest to 

wymagane, przed rozpocz�ciem Robót, planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 

uwzgl�dniaj�c specyfik� obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Na czas prowadzenia Robót Wykonawca zapewni apteczk� pierwszej pomocy oraz b�dzie 

utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie�
dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa publicznego. Uznaje si� �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem 

wymaga� bezpiecze�stwa okre�lonych powy�ej, s� uwzgl�dnione w cenie Kontraktowej. 

 1.5.7  Ochrona Robót 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochron� Robót oraz za wszelkie 

materiały i urz�dzenia u�ywane do Robót od daty przej�cia placu budowy do chwili 

wystawienia  przez Komisj� Protokołu Ko�cowego Robót. Utrzymanie powinno by�
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalaj�cym stanie 

przez cały czas, do chwili odbioru ko�cowego. 

Inspektor Nadzoru mo�e wstrzyma� roboty, je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba nale�yte utrzymanie. W takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca powinien rozpocz�� Roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w ci�gu 24 godzin 

po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.8. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób 

zwi�zane z Robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i autorskich. Wykonawca b�dzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymogów prawnych odno�nie wykorzystania 

opatentowanych urz�dze� lub technologii oraz korzystania z cudzej własno�ci intelektualnej 

(w tym na wszystkich znanych polach eksploatacji okre�lonych w art. 50 ustawy z dnia 4 
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lutego 1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych).  

W zwi�zku z tym Wykonawca w sposób ci�gły b�dzie  informowa� In�yniera o swoich 

działaniach, przedstawiaj�c kopie licencji, zezwole� i inne stosowne dokumenty 

2. MATERIAŁY 

2.1. Uwagi ogólne 

 Wszystkie materiały musz� by� nowe, pełnowarto�ciowe i zgodne z Dokumentacj�
Projektow�. Wykonawca powinien doł�czy� do ka�dego materiału pisemne o�wiadczenie, i�
jest on zgodny z Dokumentacj� Projektow� i ST. W przypadku zastosowania materiału bez 

takiego o�wiadczenia uznaje si� i� Wykonawca je zło�ył. W przypadku pó�niejszego 

stwierdzenia, i� materiał ten nie był zgodny z Dokumentacj� projektow� lub ST, to koszty 

zwi�zane z wymian� materiału i opó�nieniem budowy obci��aj� Wykonawc�.  
Materiały dla których normy PN i BN przewiduj� posiadanie za�wiadczenia o jako�ci lub 

atestu, musz� by� zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny 

by� wyposa�one w takie dokumenty na ��danie Inspektora Nadzoru. 

     2.2. �ródła uzyskania materiałów 

Wszystkie materiały musza by� dostarczane tylko z legalnego �ródła. Co najmniej na trzy 

tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego �ródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie �wiadectwa 

bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez In�yniera. Cechy materiałów 

musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Zatwierdzenie przez In�yniera pewnych materiałów z danego �ródła nie oznacza 

automatycznie, �e wszelkie materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie.  Wykonawca 

zobowi�zany jest do prowadzenia bada� materiałów w celu udokumentowania, �e materiały 

uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie post�pu Robót. 

     2.3. Materiały wariantowe 

Je�li Dokumentacja Projektowa przewiduje mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera o swoim wyborze 

na co najmniej 2 tygodnie przed jego planowanym u�yciem, albo w okresie dłu�szym, je�li 
b�dzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych bada�. 

2.4. Materiały zamienne 

Je�li Wykonawca nie mógłby z jaki� przyczyn obiektywnych zastosowa� materiału 

zgodnego z Dokumentacj� Projektow� musi, na co najmniej 1 miesi�c przed jego u�yciem, 

albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych bada�, 
wyst�pi� do Projektanta o odst�pstwo, doł�czaj�c jednocze�nie wszystkie niezb�dne 

dokumenty �wiadcz�ce o posiadaniu przez materiał zamienny parametrów nie gorszych ni�
przywołane w Dokumentacji Projektowej. Dopiero po pisemnej zgodzie Projektanta, 

Wykonawca mo�e zwróci� si� do In�yniera o zaakceptowanie zamiennego materiału, 

doł�czaj�c jednocze�nie pisemn� opini� Projektanta oraz wszystkie niezb�dne dokumenty 

�wiadcz�ce o spełnieniu zakładanych dla niego wymaga�. W przypadku braku takich 

dokumentów lub braku pozytywnej opinii Projektanta, In�ynier nie akceptuje wyboru 

Wykonawcy, a koszty zwi�zane ponownym wyborem oraz ewentualnym opó�nieniem 

obci��aj� Wykonawc�. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� zmieniany 

bez zgody In�yniera. 
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3. SPRZ�T 
   Wykonawca mo�e u�y� tylko sprz�tu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

   Do uzyskania akceptacji sprz�tu Wykonawca powinien przedstawi� dane techniczne,  

    a w przypadkach jakichkolwiek w�tpliwo�ci przeprowadzi� demonstracj� pracy, na  

   własny koszt. Stosowany sprz�t winien by� sprawny technicznie i gwarantuj�cy  

   bezpieczne warunki pracy. 

Do wykonania robót mo�e by� stosowany nast�puj�cy sprz�t: 
- spawarki elektryczne lub gazowe 

- pilarki, wiertarki, wkr�tarki elektryczne; 

- zgrzewarki i zaciskarki  

- samochody dostawcze  

lub inny sprz�t zaakceptowany przez Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót u wła�ciwo�ci przewo�onych 

materiałów. 

Materiały mog� by� przewo�one dowolnymi ale odpowiednimi do asortymentu materiałów 

�rodkami transportu. Nale�y zadba� o wła�ciwe zabezpieczenie ładunku i bezpiecze�stwo 

transportu. Wykonawca ma obowi�zek zorganizowania transportu z uwzgl�dnieniem 

wymogów bezpiecze�stwa zarówno w obr�bie pasa drogowego , jak i poza nim.  

 Wewn�trz obiektu urz�dzenia b�d� transportowane z wykorzystaniem zwykłych  

przej�� komunikacyjnych. Rury powinny by� układane w pozycji poziomej wzdłu� �rodka  

transportu i zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił  

bezwładno�ci . 

�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom Umowy, na polecenia Inspektora nadzoru   

lub Kierownika budowy zostan� usuni�te z terenu budowy. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� w czysto�ci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy  

na własny koszt. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, przepisami 

polskiego Prawa Budowlanego, Polskimi Normami, sztuk� budowlan� oraz poleceniami 

In�yniera i Projektanta, a tak�e za jako�� wykonywanych Robót i zastosowanych 

materiałów, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, Projektem Organizacji Robót 

oraz wymaganiami ST i Programem Zapewnienia Jako�ci. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow� lub przekazanymi 

poleceniami In�yniera. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i bł�dy w czasie trwania Robót, 

je�li wymaga� tego b�dzie In�ynier. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 

wysoko�ci przez In�yniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich 

dokładno��. 
Decyzje In�yniera dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i cz��ci Robót  b�d�
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In�ynier  uwzgl�dni wyniki bada�
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy  produkcji i przy badaniach 

materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada�  naukowych oraz inne czynniki 
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wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. Polecenia In�yniera b�d� wykonywane nie pó�niej ni�
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b�
zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. ODBIORY ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady dotycz�ce odbiorów robót 
Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia Robót zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, 
wymaganiami ST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osi�gni�cia zało�onej jako�ci.  

Przyj�cie robót mo�e nast�pi� tylko w przypadku wykonania robót według Dokumentacji 

Projektowej i polece� In�yniera, zgodnie z zapisami ST i odpowiednich norm i przepisów oraz 

po pozytywnym wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów. 

Przewiduje si� nast�puj�ce rodzaje odbiorów robót : 

- odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

 - odbiór cz��ciowy, 

 - odbiór ostateczny, 

 - odbiór pogwarancyjny 

6.1.1. Zasady kontroli Robót 
Celem kontroli Robót b�dzie doprowadzenie do prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacj�
Projektow� oraz zapewnienie osi�gni�cia zało�onej jako�ci Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� Robót i jako�� materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie  

urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada�  materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem Systemu Kontroli Jako�ci, In�ynier mo�e ��da� od Wykonawcy 

przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest 

zadawalaj�cy. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz Robót  z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone,  In�ynier ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu.  

Wykonawca dostarczy In�ynierowi �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t 
badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj�
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. Wszystkie koszty zwi�zane z 

organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

Odbioru robót dokonuje In�ynier. 

Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem In�yniera. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie In�yniera. 
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Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów 

zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

6.1.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór  cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 

cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje In�ynier. 

6.1.4. Odbiór ostateczny robót 

6.1.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 

Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiaj�cego. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 

potwierdzenia przez In�yniera zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 

In�yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 

podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 

odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych, 

komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

Koszt zwi�zane z ponownym zwołaniem komisji poniesie w cało�ci Wykonawca. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i ST z 

uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpiecze�stwo, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych 

robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy. 

6.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

1.Dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li   
     została sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 

2.Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  

     uzupełniaj�ce lub zamienne), 

3. Ustalenia technologiczne, 

4.Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

5.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST  

6.Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z ST  

7.Atesty jako�ciowe wbudowanych materiałów, 

  8. Opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów  

     zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

  9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych  oraz protokoły odbioru i  

     przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�, 
    10. Uwagi i zalecenia In�yniera, 
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    11. Sprawozdanie techniczne. 

          Sprawozdanie techniczne b�dzie zawiera� : 
- zakres i lokalizacj� wykonywanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej  

   przekazanej przez Zamawiaj�cego wraz z ich uzgodnieniem z Projektantem 

- uwagi dotycz�ce warunków realizacji Robót,  

- dat� rozpocz�cia i zako�czenia Robót. 

    12. Inne dokumenty wymagane przez In�yniera. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego 

nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc�
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

 Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d�
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

6.1.5.  Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 6.1.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola powinna 

by� prowadzona według PN-B 10400, PN-ISO 5149: 1997 oraz „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”: 

� kontrola zgodno�ci stosowanych materiałów z materiałów z specyfikacj� i 

dokumentacj� techniczn�, 
� kontrola kompletno�ci wymaganych atestów, certyfikatów i o�wiadcze�, 
� kontrola zgodno�ci wymaga� dotycz�cych wyrobów stosowanych, oraz kompletno�ci 

wyrobów i działania instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa robót 

Obmiar robót polega na okre�leniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilo�ci 

wbudowanych materiałów i urz�dze�.  

Jednostk� obmiaru robót jest: 

� kpl. urz�dze�- 
� 1m ruroci�gu 

� kpl.  prób monta�owych i hydraulicznych 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie z 

Dokumentacj� projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót lub ST. 

Obmiaru Robót dokonuje In�ynier w obecno�ci upowa�nionego przedstawiciela 

Wykonawcy. Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Ksi�gi Obmiaru. Jakikolwiek bł�d lub 

przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej 
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w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia 

wszystkich Robót.  

Obmiar gotowych Robót b�dzie przeprowadzony z cz�stotliwo�ci� wymagan� do 

płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w Kontrakcie lub 

uzgodnionym przez Wykonawc� i In�yniera. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci Robót i materiałów 
Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d�
obmierzone poziomo wzdłu� linii osiowej. Je�li Specyfikacje Techniczne wła�ciwe dla 

danego rodzaju robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m
3
 jako 

długo�� pomno�ona przez �redni przekrój. 

Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach, 

zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w trakcie obmiaru Robót b�d�
zaakceptowane przez In�yniera. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone 

przez Wykonawc�.  
Je�eli  urz�dzenia lub sprz�t pomiarowy wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca 

b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa homologacji. Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d�
przez Wykonawc� utrzymane przez cały czas trwania Robót w dobrym stanie. W 

przypadku stwierdzenia umy�lnego uszkodzenia urz�dzenia lub sprz�tu pomiarowego 

wszystkie badania wykonane przy pomocy tego sprz�tu zostan� anulowane, a obmiar 

zostanie powtórzony na koszt Wykonawcy przy pomocy sprawnego sprz�tu lub 

urz�dzenia. W przypadku braku mo�liwo�ci dokonania ponownego obmiaru In�ynier sam 

okre�li mo�liwy wynik, przy czym wynik ten nie b�dzie wi�kszy od wykonanego przy 

pomocy umy�lnie uszkodzonego urz�dzenia lub sprz�tu. 

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b�d� przeprowadzane przed cz��ciowym lub Ostatecznym Przej�ciem Robót, a 

tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy 

Robót. 

Wszystkie obmiary Robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania.  

Wszystkie obmiary Robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.  

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Ksi�gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog� by�
doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do Ksi�gi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z 

8. PODSTAWA PŁATNO�CI 

8.1. Ogólne zasady płatno�ci  

        Podstaw� płatno�ci jest wynagrodzenie ryczałtowe okre�lone w umowie. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty zwi�zane z realizacj� przedmiotu 

zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje równie� wszelkie roboty, których 

rozmiarów i kosztów prac nie mo�na było przewidzie� w czasie zawarcia umowy, 

koniecznych do wykonania w celu umo�liwienia u�ytkowania i funkcjonowania obiektu 

zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 K.C.)  

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto��
(kwota) podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu. 
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 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia�
wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla 

tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa� w szczególno�ci: 

− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami (sprowadzenie sprz�tu na Plac 

Budowy i z powrotem, monta� i demonta� na stanowisku  pracy itp.),, 

− koszty po�rednie, w skład których wchodz�: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz�ce 

oznakowania Robót, wydatki dotycz�ce BHP, usługi obce na rzecz budowy, , projekty 

uzupełniaj�ce, ekspertyzy dotycz�ce wykonanych Robót, ubezpieczenia i koszty 

zarz�du przedsi�biorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mog�cych wyst�pi� w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym.  

− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 

− Koszty zawarcia ubezpiecze� robót 

− Koszty pozyskania r�kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji  

 Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan� pozycj� w wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna. 

8.2.  Koszty czynno�ci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urz�dze� w okresie  
           gwarancyjnym. 

Koszty czynno�ci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym 

obejmuj� wszystkie koszty z wyj�tkiem kosztów energii i kosztów stałej obsługi.  Koszty 

te zawarte s� w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót. 

8.3.  Koszty zawarcia ubezpiecze� na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpiecze� wymienionych w Warunkach Kontraktu ponosi 

Wykonawca. Jednostk� obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania. 

8.4.  Koszty pozyskania r�kojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji. 
Koszty zaspokojenia roszcze� z tytułu r�kojmi wykonania i wszystkich wymaganych 

gwarancji ponosi Wykonawca.  Jednostka obmiaru: ryczałt. Płatne po przedstawieniu 

pokwitowania. 

8.5. Jednostka obmiarowa  

Cena robót jednostki obmiarowej na podstawie pomiarów na budowie obejmuje: 

� prace przygotowawcze 

� transport urz�dze� i materiałów przewidzianych do wykonania robót 

� monta� urz�dze�
� monta� ruroci�gów 

� wykonanie niezb�dnych pomiarów i prób 

� uporz�dkowanie miejsca robot i usuni�cie pozostałych materiałów. 

� wykonanie dokumentacji powykonawczej  

� przedstawienie wszystkich niezb�dnych dokumentów i o�wiadcze�  
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawowymi dokumentami odniesienia s�: 
- Ustawa z 7.07.1994 r Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U..2002 .nr 126 , poz. 690)  

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych ,  

  jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, z pó�niejszymi zmianami )  

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie ogólnych zasad dotycz�cych  

  bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr. 47,  

  poz. 401)  

- Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997  r w sprawie ogólnych zasad  

   bezpiecze�stwa i higieny pracy ( Dz. U. nr.129, poz. 844 ) 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego  

    zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  

   robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (Dz. U. 2004. Nr 202 poz.  

   2072). 

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w  

   sprawie warunków technicznych u�ytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99  

   poz. 836). 

9.1. Wykaz aktów normatywnych, zarz�dze� i wydawnictw przytoczonych  
       w specyfikacji i obowi�zuj�cych  wykonawc�

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. Arkady. Warszawa 1988 r. 


