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 SPIS TREŚCI  

 
ST -1 Wymagania ogólne      str. nr 03 
 

   
 
 

Stosowanie PN wycofanych 
 
W systemie normalizacji dobrowolnej norma jest dokumentem normatywnym stanowiącym 
uznaną regułę techniczną odzwierciedlającą aktualny stan wiedzy technicznej. Dynamiczne 
zmiany aktualnego poziomu wiedzy skutkują wycofywaniem norm, które utraciły przymioty 
uznanej reguły technicznej. Wycofanie normy moŜe, ale nie musi wiązać się z zastąpieniem 
normy zdezaktualizowanej normą znowelizowaną lub inną obejmującą zakres tematyczny 
normy zdezaktualizowanej. Jeśli utrata aktualności dotyczy tematyki objętej normą, to 
wycofanie następuje bez zastąpienia. 
 
W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji normy nie naleŜy wiązać z zakazem 
stosowania normy wycofanej. 
 
Zbiór norm wycofanych nie jest zbiorem norm, których stosowanie jest zakazane. 
NajwaŜniejszym dokumentem biznesowym w gospodarce rynkowej jest kontrakt między 
wykonawcą i odbiorcą. JeŜeli kontrakt zawiera odesłanie do normy wycofanej (za zgodą 
zainteresowanych stron), to nie ma jakichkolwiek przeszkód, aby zastosować taką normę. 
Normy wycofane zawierają rozwiązania mniej nowoczesne, ale to nie znaczy, Ŝe są błędne. 
 
W systemach normalizacji międzynarodowej (światowej) i europejskiej informacja o 
zastąpieniu normy jest równowaŜna z wycofaniem normy zastępowanej i utratą jej 
aktualności, co jest zgodne z podstawową zasadą normalizacji: „ jedna norma na jeden 
temat". TakŜe PKN stosuje tę zasadę – aktualna jedna norma o określonym  numerze i tytule. 
Zgodnie z tą zasadą zatwierdzenie nowej PN powoduje jednocześnie wycofanie normy, która 
jest zastępowana (staje się normą sprzeczną z aktualną). 
 
Zdarzają się jednak przypadki, zwłaszcza w prawodawstwie europejskim, Ŝe wycofanie normy 
nie idzie w parze z utratą aktualności normy wycofanej w procedurach systemu oceny 
zgodności (certyfikacji). W takich przypadkach norma wycofana moŜe być przez pewien 
okres stosowana jako dokument odniesienia w systemie oceny zgodności. 
 
Z uwagi na częstą praktykę powoływania Polskich Norm w przepisach i potwierdzania 
zgodności z PN - PKN w odpowiedzi na zapotrzebowanie uŜytkowników zainteresowanych 
wydłuŜonym stosowaniem norm wycofanych ogłasza comiesięczne Komunikaty zawierające 
wykazy Polskich Norm, które nie tracą aktualności w systemie oceny zgodności. 
 
Przywołane w niniejszym opracowaniu normy mimo Ŝe są wycofane w rozumieniu o 
dobrowolnym stosowaniu norm nadal mogą słuŜyć jako źródło wiedzy.  
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KLAUZULA RÓWNOWAśNOŚCI 

 

Opis przedmiotu zamówienia zawarty w niniejszej dokumentacji projektowej, został skonstruowany 

poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności oraz Polskich Norm. 

Zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca składający ofertę na podstawie niniejszej 

dokumentacji moŜe powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, 

jeŜeli dotyczą one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych w projekcie 

oraz przez zamawiającego. W takiej sytuacji, wykonawca wykazuje, Ŝe obiekt budowlany, dostawa 

lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez 

zamawiającego. 

 
 

Zastosowanie rozwiązań równowaŜnych naleŜy zasygnalizować w ofercie, niezaleŜnie od tego, czy 

zamawiający Ŝąda przedłoŜenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne, jest zobowiązany wykazać, Ŝe 

oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. 

Dopuszcza się w kaŜdym przypadku uŜycie materiału równowaŜnego pod względem istotnych 

(głównych) parametrów technicznych i uŜytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego 

poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami uŜytymi przy realizacji 

zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5

 ST -1  WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1.  Wstęp 

 1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową  balkonów W Domu Pomocy Społecznej MORS w Stegnie, ul. Morska 11 
 
1.1.1. Opis inwestycji 
Inwestycja obejmuje prace związane z przebudową  balkonów w Domu Pomocy Społecznej MORS   
w Stegnie ul. Morska 11. 
Niniejsza STWiORB obejmuje wykonanie prac w zakresie: 
- parter, blok „B” i „C” strona zachodnia budynku, 
- parter, blok „B” strona wschodnia budynku. 
 
Zakres robót: 
- Ogrodzenie terenu budowy, rozwinięcie zaplecza budowy. 
- Zabezpieczenie okien przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót folią. 
  Przebudowa balkonów: 
- DemontaŜ i utylizacja istniejących balustrad oraz obróbek blacharskich. 
- Rozbiórka istniejących warstw balkonowych (warstwy wykończeniowe, szlichta, itp). 
- Reprofilację płyt balkonowych  
- Izolacja płyt balkonowych  
- Odtworzenie nawierzchni z płytek gresowych 
- MontaŜ nowych balustrad systemowych 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja 
obejmuje roboty określone    w projekcie 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje prace mające na celu poprawę walorów uŜytkowych i estetycznych 
balkonów wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. 
NiezaleŜnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w 
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą                        i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia 
Zamawiającego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i 
Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie 
Umowy 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową                           i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji 



 

 6

przedsięwzięcia sporządzony przez Wykonawcę  
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru.  
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część 
Kontraktu 
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 
przedsięwzięcia 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. 
Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. 
Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaŜe Wykonawcy warunki techniczne podłączenia 
zaplecza do mediów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2.  Dokumentacja 

                  1.5.2.1. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert 
Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: w 
siedzibie Zamawiającego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o 
Zamówieniach Publicznych. 
 
1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 
1. Program robót 
2. Plan BIOZ 
3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru 
4. Dokumentacja powykonawcza 
5. Dokumentacja do odbiorów branŜowych i końcowego 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt i 
przedłoŜy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
Oprócz ST, Rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne waŜne dane 
dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.  
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Wykonawca moŜe dostarczać wyŜej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz kaŜda 
część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie 
organy jako oddzielna część Robót. 
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora: 
Inspektor jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeŜeń dotyczących Rysunków, 
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w terminie wskazanym w umowie, a 
uwagi i/ lub zastrzeŜenia powinny być zaakceptowane przez Wykonawcę, zgodnie z terminem 
umownym. Przed dostarczeniem Rysunków, dokumentacji            i innych danych, Wykonawca 
powinien się skonsultować z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona 
zachowując terminy umowne i jeŜeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć Rysunki            
w określonej liczbie kopii przed datą konsultacji. 
Rysunki powykonawcze: 
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i rysunków 
otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej formie dla kaŜdej 
zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do uŜytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z 
Polskimi Normami. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma obowiązek 
zgłosić ten fakt Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidłowego rozwiązania.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne                        
z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony                z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 
 

                 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
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norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

                            Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostroŜności i zabezpieczenie przed: 
      I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
  II)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
  III)  moŜliwością powstania poŜaru. 

  
 1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

  
 
              1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie               i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru            i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

  
 
              1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
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ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie         z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  
     1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczegóły zawarte będą w wykonanym przez Wykonawcę Planie BIOZ. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

  
 1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

  
 1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych      i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.13.  Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich instytucji. 
(Te zezwolenia obejmują zezwolenia na pobyt, na uŜywanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót 
lub na zmianę połoŜenia uŜyteczności publicznych, itd.) 
Zgodnie z umową  Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Programem. 
W porozumieniu z władzami lokalnymi i uŜytkownikami uŜyteczności publicznych, Zamawiający 
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków o 
zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków robót. 
Jeśli Wykonawca trzyma się tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze 
zbyt późnym wydaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie robót poniesie Zamawiający. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umoŜliwić instytucji 
wykonanie inspekcji     i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umoŜliwić instytucji 
uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z 
odpowiedzialności związanych z Kontraktem. 
 
2. Materiały 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 
wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 
dokumentacji projektowej . Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niŜ zaproponowane pod 
warunkiem zachowania zakładanych parametrów i przyjętego poziomu technicznego.  
 
2.1. Wymagania szczegółowe. 
Do napraw konstrukcji Ŝelbetowej naleŜy stosować materiały systemu PCC. 
Stosować naleŜy kompletny system wybranego producenta systemów napraw PCC. 
Stosować się do zaleceń i instrukcji danego producenta dla wybranego systemu. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów spoza wybranego systemu, chyba, Ŝe producent 
dopuszcza takie rozwiązania bez szkody dla gwarancji na wykonanie napraw wybranym 
systemem. 
 - powłoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wiąŜące na bazie 
cementu, przeznaczone do ochronny stali jako warstwa kontaktowa,  
- powłoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wiąŜące na bazie 
cementu, przeznaczone do napraw konstrukcji Ŝelbetowych 
- powłoki jednokomponentowe, modyfikowane tworzywem sztucznym, wiąŜące na bazie 
cementu, przeznaczone do szpachlowania konstrukcji Ŝelbetowych 
 - Ŝywice epoksydowe budowlane do injekcji ciśnieniowych ewentualnych pęknięć płyt 
Ŝelbetowych  
-blacha na obróbki: materiał ; blacha tytanowo – cynkowa grubość 0,6 mm  
-systemowy jastrych na warstwę spadkową i posadzkową, 
-płytki gresowe szkliwione 30 cm x 30 cm  
-farba na powierzchnie betonowe. 
 
Przed przystąpieniem do zaplanowanych robót, Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i 
poddostawcy zobowiązani są przedstawić do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów budowlanych wraz z odpowiednimi świadectwami technicznymi 
obejmującymi wszystkie wymogi dotyczące zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów budowlanych. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania,  
Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych  
w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów                          z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane                 z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie 
będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Kontrakcie. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych                   z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
swoim zamiarze uŜycia materiału wariantowego oraz uzyska jego pisemną akceptacje przed 
wbudowaniem materiału. 
Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu 
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty 
do 
wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, 
jeśli 
to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on 
zgodny z 
normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. 
Sprzęt dopuszczony do uŜytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie uŜytkowany w 
sposób zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 
Do transportu pionowego gruzu i materiałów stosować wciągarki ręczne. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu musi zapewniać, Ŝe roboty będą wykonane i zakończone zgodnie z 
Kontraktem.  
Pojazdy uŜywane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń osi i innych. Po 
uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie odpowiadające tym warunkom 
będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy 
w czystości 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu i wykonaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wyznaczenia i wykonania robót przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich prawidłowość. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót 
powinna mieścić się w granicach +5°C do 25°C, a wilgotność względna powietrza nie większa niŜ 
80%. 
 
 5.2 Współpraca zamawiającego i wykonawcy  
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 
przez wykonawcę. Jest on równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Polecenia 
zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi wykonawca.  
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5.3 Budynek czynny Wszystkie prace na terenie obiektu będą prowadzone w trakcie jego 
funkcjonowania. Wykonawca musi tak zorganizować prace by umoŜliwić prawidłowe uŜytkowanie 
budynku w czasie trwania budowy oraz po jej zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane 
obciąŜają wykonawcę i muszą być zawarte w wynagrodzeniu wynikającym z oferty.  
5.4 Naprawa konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową. 
Przewiduje się demontaŜ istniejących balustrad, skucie wykonanej na płycie okładziny gresowej,  
gładzi cementowej, demontaŜ istniejących obróbek blacharskich, oczyszczenie i zabezpieczenie 
skorodowanego zbrojenia, uzupełnienie ubytków betonu, zastosowanie izolacji poziomej na 
płytach powłokowej wg wybranego systemu naprawy, wykonanie nowych obróbek blacharskich 
brzegów płyt, wykonanie nowej warstwy betonu spadkowego, montaŜ nowych stystemowych 
balkonowych balustrad. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niŜ zaproponowane pod warunkiem zachowania 
zakładanych parametrów i przyjętego poziomu technicznego.  
Przygotowanie powierzchni Ŝelbetowej do napraw 
Przewiduje się rozbiórkę cementowej warstwy posadzkowej na wszystkich balkonach. Decyzja 
odnośnie rozbiórki warstwy spadkowej zostanie podjęta po jej odsłonięciu. Rozbiórce podlegają 
równieŜ obróbki blacharskie.  
Odsłoniętą powierzchnię betonu naleŜy starannie oczyścić do odsłonięcia warstw nośnych. 
PodłoŜe to musi być wolne od pyłu i luźnych cząstek. Miejsca o zmniejszonej wytrzymałości i 
wszelkie nierówności naleŜy skuć. Z podłoŜa, naleŜy usunąć wszystkie zabrudzenia utrudniające 
przyczepność. PodłoŜe ma być chłonne. W ten sam sposób naleŜy oczyścić boczną i spodnią 
powierzchnię płyty. Odsłonięte zbrojenie naleŜy oczyścić mechanicznie z rdzy do uzyskania 
powierzchni metalicznie czystej. Czyszczenie prowadzić przy uŜyciu skrobaków, szczotek stalowych i 
szlifierek.  
Ochrona oczyszczonego zbrojenia  
Po oczyszczeniu z rdzy i po odtłuszczeniu prętów zbrojeniowych naleŜy pokryć je materiałem 
zabezpieczającym z systemu naprawy konstrukcji Ŝelbetowych PCC. Wszystkie czynności naleŜy 
wykonać zgodnie z instrukcją podaną przez producenta. 
Naprawa płyt balkonowych  
Naprawie podlegać będzie brzegowy pas płyt (powierzchnia boczna i sufitowa) oraz wszystkie te 
fragmenty w których po opukaniu i oczyszczeniu wystąpiły ubytki materiału. Na oczyszczonej i 
odpylonej spręŜonym powietrzem powierzchni płyty naleŜy wykonać warstwę kontaktową. 
Zastosowanie tego materiału do wykonania warstwy kontaktowej umoŜliwi ułoŜenie stosunkowo 
cienkich warstw wyrównujących i reprofilacyjnych bez obawy o rozwarstwienie i odspojenie 
wykonanych napraw. Do naprawy znacznych ubytków płyty balkonowej naleŜy zastosować 
zaprawy systemowe będące składowymi wybranego systemu. Jako warstwę wyrównującą 
powierzchni bocznych i spodnich naleŜy zastosować zaprawę modyfikowaną tworzywem 
sztucznym, przy czym wymagane jest wykonanie powłoki w co najmniej dwóch kolejnych 
warstwach, dających łącznie grubość min. 2 mm.  
 
Obróbki blacharskie 
 Na brzegach płyt balkonowych naleŜy zamocować obróbki blacharskie .Do wykonania obróbek 
przewidziano blachę tytanowo cynkową gr. 0,6 mm,. Obróbki blacharskie mocować mechanicznie 
kołkami rozporowymi szybkiego montaŜu. Na podłoŜu naleŜy osadzić je przy uŜyciu uszczelniacza 
poliuretanowego.  
 
Izolacja pozioma  
Izolację poziomą systemową wykonać zgodnie z karta techniczną wg wybranego systemu 
naprawy. 
 
Jastrych posadzkowy  
Do wykonania jastrychu posadzkowego (grubości średnio 4 cm) projektuje się zaprawę 
cementową modyfikowaną tworzywem sztucznym z dodatkiem włókien polipropylenowych. Jako 
dodatek modyfikujący przewiduje się zastosowanie np. wysokowartościowej dyspersji tworzywa 
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sztucznego na bazie styreno-butadienu,  do polepszania jastrychów – wodny roztwór tworzyw 
sztucznych Jest to wysokiej jakości dyspersja tworzywa sztucznego na bazie styrenu i butadienu, 
słuŜąca między innymi do ulepszania tynków i zapraw. Jastrych zatrzeć na gładko. Ponadto 
przewiduje się zastosowanie do betonu dodatku w postaci włókien polipropylenowych w ilości 0,90 
kg/m3 zaprawy. Dodatek włókien polipropylenowych zwiększa odporność betonu na powstawanie 
rys skurczowych. UłoŜony jastrych powinien mieć spadek min. 1,5 cm na szerokości płyty. 
Uszczelnienie styku płyty ze ścianą budynku i progiem drzwi balkonowych przewiduje się 
uszczelniaczem poliuretanowym. Przed nałoŜeniem uszczelniacza uszczelniane powierzchnie 
zagruntować preparatem przewidzianym przez producenta.  
(Uszczelnienie betonu spadkowego) opcja oraz ułoŜenie płytek ceramicznych.  
Uszczelnienie jastrychu spadkowego naleŜy wykonać poprzez nałoŜenie mikrozaprawy 
uszczelniającej. Na tak wykonanej warstwie uszczelniającej naleŜy ułoŜyć płytki gresowe. Przed 
przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych z płytek gress powinny być zakończone 
wszystkie roboty. Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie 
niŜszej niŜ +5°C. Montowane elementy gresowe powinny mieć temperaturę nie niŜszą niŜ +5°C. 
Rodzaj oraz kolorystyka płytek powinna być uzgodniona z zamawiającym. Klejenie płytek wykonać 
na kleju elastycznym bez pustek powietrznych (pełne podbicie).. Wypełnienie spoin płytek naleŜy 
wykonać materiałem elastycznym z dodatkiem tworzywa sztucznego.  
Malowanie spodów i powierzchni bocznych płyt balkonowych 
Spody płyt balkonowych oraz obrzeŜa płyt zagruntować i pomalować farbą zabezpieczającą 
beton przed wpływem warunków atmosferycznych. Kolorystyka ma być zgodna z kolorem 
elewacji.  
Roboty powinny być prowadzone na podłoŜach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych.  
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, Roboty malarskie nie 
powinny być prowadzone: podczas opadów atmosferycznych, w temperaturze poniŜej +5°C, z 
dodatkowym zastrzeŜeniem aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej 0°C 
oraz w temperaturze powyŜej 25°C. Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec 
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
 
 MontaŜ balustrad  
Zgodnie z instrukcją producenta wklejane chemicznymi kotwami lub skręcane śrubami M16 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przedstawienie, moŜliwości technicznych, kadrowych i 
organizacyjnych gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym: 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania po szczególnych elementów 
Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru; 
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w   mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz 
dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do uŜytkowania, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniŜonych temperaturach 
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych 
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6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę robót i jakości materiałów .Przedmiotem kontroli, jakości będą wszystkie działania 
Wykonawcy, jego dostawców          i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach 
związanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów z częstotliwością zapewniającą, Ŝe roboty będą wykonywane zgodnie      z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, Ŝe całe wyposaŜenie 
przeznaczone do pobierania prób      i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia 
wymagania procedur testowych. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały lub 
prace nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje 
koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez Inspektora, jeŜeli ich rezultat 
będzie negatywny. 
Inspektor Nadzoru moŜe na kaŜdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania 
własne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku 
niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty tych działań.  
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane               i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu            i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

 
6.5.  Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek         i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
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materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, i są one dopuszczone do stosowania na terenie Polski, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.a spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
3.    Dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

                  
 6.7. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu,         z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką          w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym  numerem   załącznika   i opatrzone   datą  i podpisem   Wykonawcy           i Inspektora 
Nadzoru. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
 
(2) KsiąŜka Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarze Robót          i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Rejestracja budowy 
Według Warunków Szczegółowych Kontraktu 
 
(4) Świadectwa jakości 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
 
(5) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a)      pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7.         Obmiar robót 
7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, w terminie przewidzianym w umowie. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
w jednostkach wymiarowych według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych 
Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez 
średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami  Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

  
 7.4.          Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

  
 7.5.          Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
8.       Odbiór robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu, 
d) odbiorowi końcowemu. 

 
8.1.     Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, zgodnie z zapisami umowy od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustala nowy termin odbioru wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 
jakość wykonywanych Robót                          w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo uŜytkowania, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym 
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na własny koszt przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw 
poŜarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie stosownym protokółem. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona           w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy 
zasadniczej. 
7. Pozwolenie na uŜytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
8. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów 
załączonych  do  dokumentów odbioru  sieci,   instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST. 
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i 
przyłączy do budynku. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru wstępnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru wstępnego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna okres rękojmi za wykonane roboty. W tym 
okresie Wykonawca zobowiązany jest do:  
- usuwania na kaŜde Ŝądanie Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad materiałów i 
wadliwego wykonawstwa. 
- uczestnictwa w cyklicznych, co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie 
przeglądu będzie Wykonawcy przekazywał Inspektor Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Pozostałe procedury związane z okresem rękojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i 
wystawienia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
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zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót". 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest zgłosić obiekt kompletnie wyposaŜony, w 
tym w: 
- skrzynki na klucze,  
- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczeń i ich numerami,  
- gaśnicami, 
- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisów przeciwpoŜarowych. 
 
9.   Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględ-
niać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  
 9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
W ramach niniejszego punktu naleŜy wycenić: 
- Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu  
- Opłaty/dzierŜawy terenu 
- Przygotowanie terenu 
- Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł. 
- Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich 
rozbiórki zostały uwzględnione w ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót. 
 

               9.4. Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz 
dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, 
instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń potrzebnych 
Wykonawcy przy realizacji Robót. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty 
eksploatacyjne związane z uŜytkowaniem powyŜszego Zaplecza i jego wyposaŜenia. Likwidacja 
Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 
wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu 
pierwotnego. 
 
9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy 
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Jednostką obmiarową jest: Komplet [kpl] obiektów kontenerowych (pomieszczeń) w zakresie 
urządzenia, utrzymania, likwidacji. NaleŜy wycenić: 
- WyposaŜenie Zaplecza Wykonawcy i urządzenie biura obejmującego wynajęcie lub 
urządzenie (jako przenośne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy łącznie z instalacją elektryczną, 
grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i dojazdy do biur. 
WyposaŜenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmującego: wszystkie czynsze, utrzymanie 
pomieszczeń i instalacji w naleŜytej sprawności wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, 
utrzymania czystości biura, niezbędne zabezpieczenie bhp i przeciwpoŜarowe, 
-  Utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na 
nowe. 
- Likwidację wyposaŜenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmującego demontaŜ, 
odłączenie i usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, 
wywiezienie urządzeń i sprzętu we wskazane przez Zamawiającego miejsce, oczyszczenie terenu 
oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z 
późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 
2020 z późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 92 poz. 
881 z późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 
869 z późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2000 nr 122, poz. 
1321 z późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 62, 
poz. 627 z późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 
 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 
120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
2016 poz. 1966 z późniejszymi zmianami). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 


