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B.00.00. WARUNKI OGÓLNE  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Wykonanie posadzki z wykładziny PCV. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie robót ogólnobudowlanych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z: 

B.01.01 - Roboty rozbiórkowe posadzek 

B.02.01 - Podłoża i podkłady 

B.02.02 - Wykładzina PCV 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas 
wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1 Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie inżynierii 
wodnej zaliczania się:. 

 wykonanie niezbędnych objazdów wraz z tymczasową organizacją ruchu, 
 montaż demontaż deskowań, 
 montaż i demontaż zabezpieczeń ścian wykopu, 
 zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych, 
 schody i rampy zejściowe do wykopów, 
 wykonanie odwodnienia drenaży w wykopach, 
 pompowanie wód z wykopów,  
 montaż i demontaż rusztowań, 
 wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz 

placów manewrowych, 

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania 
robót budowlanych 

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz związana z nimi organizacja ruchu należy do robót 
tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje: 

 opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz 
z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
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 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu itp., 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego. 

Konstrukcję nawierzchni objazdów ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. 
Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdów powinny posiadać Aprobatę 
techniczną. 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

 opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 
 prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 

odpadów, 
 koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania np. gruntu 

z wykopów do ponownego wbudowania,  
 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
 opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt montażu, 
 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 
 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej, 
 opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy, obiektu oraz reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet 
dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. 

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.. 

1.4.2. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg 
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych 
sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 
uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora/ Kierownika. 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, że jest włączony w cenę kontraktową. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z 
organizacją budowy. 

1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły 
swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi. 
 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
 metodę magazynowania materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają 

one wymaganiom. 

1.4.4.2. 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. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 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/ Kierownika /Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na 
rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  
i przedstawiane. 

1.4.4. 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 Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

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

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 
 możliwością powstania pożaru. 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany 
powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten 
wynika z odrębnych przepisów.  

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 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 pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.4.7. 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. 

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty za zajęcie terenu. 

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 



8 
 

warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone do prac i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. 
poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

- bariery na obrzeżach rusztowań, 

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

- poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/ 
Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika 
/Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
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1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty budowlane (45000000-7) 

 

1.6. Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Budowla–każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak między innymi: 
oczyszczalnia ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci 
uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki. 

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundament i dach. 

Certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność 
wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 

Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna 
za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio 
wynikających z umowy. 

Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”. 

Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Geodezyjna obsługa obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 
prawidłowego wykonania obiektu. 

Gruntobeton – beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub 
cementowo-bentonitowym. 

Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 
Kierownika, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót w zakresie wynikającym z prawa budowlanego. 

Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
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Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do 
koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na budowę. 

Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Laboratorium- należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań 
oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 
pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb 
ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup 
wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii 
powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów wymiarów 
przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i 
jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów 
budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót 
budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 
robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych 

Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
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Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Zamawiający – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, 
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień 
bezpośrednio wynikających z umowy. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie będą ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 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 
specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.7.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, 
regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są 
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
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odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.7.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia. 

1.7.5. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i / 
lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 
cenę kontraktową. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

2.1.1. Właściwości  

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo 
budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 
technicznych.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie 
realizacji robót. 

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót, lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy, lub wskazań Inspektora/ Kierownika. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora/ 
Kierownika . 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, 
zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi 
dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki 
posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, 
certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o 
dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób 
magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z 
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do 
celów budowlanych. 

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich 
których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i 
wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów 
oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych przypadkach 
doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być 
zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, 
sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadać 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) 
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek 
sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo 
odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 
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2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych 
lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne 
podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów 
technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub 
uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie 
osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych użyciem 
wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na 
własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, 
lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak 
wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie 
wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany 
do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, 
urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na 
własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z 
tytułu dostawy wadliwych materiałów. 

2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w 
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza się składowania 
bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 
poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 
 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 

15kV, 
 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 

30kV, 
 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 

110kV, 
 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać 
się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania 
tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 
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 materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej 
niż 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

 materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 
nieprzekraczających 10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 
 5 m- od stałego stanowiska pracy 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym 
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem 
zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić 
jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji. 

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ 
Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ 
Kierownika. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie 
przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów 
(materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie 
dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ 
Kierownika, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji, 

– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie). 

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 opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Próbne odcinki wzorcowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty 
wymagają konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinków 
wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki wzorcowe o parametrach 
określonych w PZJ.  

Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im 
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez 
określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do 
wykonania dalszych odcinków. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie 
może być niższa od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy 
odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek 
doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nie niższych niż odcinek wzorcowy, na własny 
koszt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/ 
Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika 

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor/Kierownik, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
specyfikacji technicznej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych, jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor/Kierownik powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej. Może również 
zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu 
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 

deklarację zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich 
Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
specyfikacji technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji technicznej, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

Do wglądu na żądanie Zamawiającego. 

 

 

6.7. Dokumenty laboratoryjne 

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 każde żądanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, 
podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów 
zewnętrznych należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, 
prowadząc obliczenia w kierunku ruchu wskazówek zegara), 

 przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność 
wpisywania wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 

 długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez 
średni przekrój, 

 ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji technicznej, 

 powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona 
przez średnią szerokość. 
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Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót 
nie wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

 liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 
 jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra 

sześciennego) 
 trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 
 czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub 
w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora /Kierownika. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej 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 książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem/Kierownikiem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 odbiór elementu wzorcowego 
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 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych 
pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją technicznąi uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor/Kierownik. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora /Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego 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. 



22 
 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

specyfikacją techniczną, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z specyfikacją techniczną, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 
specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w 
okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w odpowiedniej specyfikacji. 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach 
technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i 
wbudowania, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 
 zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy 
oraz innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych 
do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych 
do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Elementy Dokumentacji 

Z pkt. 1 
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10.2. Przypisy przywołane 

10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 
290). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
2015, poz. 2164). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 
r. Nr 0, poz. 1570). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r. Nr 0, poz. 655). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r. Nr 0, poz. 191). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
r. Nr 0, poz. 1125).  
– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r. Nr 0, poz. 672). 
– Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 
469). 
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). 
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 
2017 r. poz. 128).  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., 
poz. 460). 
 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  
szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 
– Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  
kwietnia  2012  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 
U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  r.  –  w  sprawie  
dziennika  budowy,  montażu  i rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  
zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  
w  sprawie  krajowych  ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 
– 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.  z  2003  r.  Nr  120,  poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 
844 – tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30). 
– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  21  lutego  
1995  r.  w sprawie  rodzaju  i zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  
czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 
– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1789). 
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1923). 
– Rozporządzenie  (WE)  nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5  
listopada  2002  r.  w  sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
– Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  213/2008  z  dnia  28  listopada  2007  r.  zmieniające  
rozporządzenie  (WE)  nr 2195/2003  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  
Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz  dyrektywy 2004/17/WE  i  2004/18/WE  
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  dotyczące  procedur  udzielania  zamówień publicznych 
w zakresie zmiany CPV. 
– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  I  Rady  (UE)  NR  305/2011  z  dnia  9  
marca  2011  r.  ustanawiające zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  
wyrobów  budowlanych  i  uchylające  dyrektywę  Rady 89/106/EWG. 

10.2.2 Normy 

– PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 
– PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach. 
– PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: 
Instalacje elektryczne. 
 

 10.2.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 
r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom  I,  II,  III,  
IV,  V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki  techniczne,  COBRTI  INSTAL,  wydane  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-
Rozwojowy  Techniki instalacyjnej INSTAL: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, Zeszyt 
3, 
• Warunki  techniczne  wykonanie  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur  i  elementów  
preizolowanych,  Warszawa 2002, Zeszyt 4, 
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• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 
9, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, 
Zeszyt 5, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 
6, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003, 
Zeszyt 7, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 
8, 
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, 
Zeszyt 12. 
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B.01.01.ROBOTY ROZBIÓRKOWE POSADZEK 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Wykonanie posadzki z wykładziny PCV. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót z zakresu z pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 
rozbiórkowymi dla zadania Wykonanie posadzki z wykładziny PCV. 

Zakres robót obejmuje rozbiórki posadzek: 

a)Pom. holl i schody: 

-demontaż istniejącej podłogi z płytek PCV, 

b)Pom. korytarz: 

-demontaż istniejącej podłogi z płytek PCV oraz wykładzina, 

c)Pom. bawialnia: 

-demontaż istniejącej podłogi z płytek PCV, 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1) 

 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Dla robót w/w materiały nie występują. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Do rozbiórki może być użyty dowolny sprzęt gwarantujący prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP - strefa wykonywania robót winna być 
wydzielona w sposób uniemożliwiający dostęp osób nie będących pracownikami wykonawcy. 

Roboty rozbiórkowe 
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Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz. U. Nr. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. 

Materiały składować z segregacją na materiały zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku 
i materiały całkowicie nieużytkowe. 

Gruz z rozbiórki przetransportować na miejsce tymczasowego składowania na placu budowy. 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych gruz wywieźć z placu budowy, teren uporządkować i oczyścić z 
resztek gruzu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Sprawdzenie zgodności wykonania rozbiórek z zasadami i wymogami dla robót rozbiórkowych 
podanymi w punkcie 5 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

- Rozbiórki podłóg, posadzek, podłoży – 1 m2, 1 m3;   

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, mierzonymi w jednostkach podanych w punkcie 7. 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

10.3 Przepisy przywołane 

Nie występują. 
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B.02.01.PODŁOŻA I PODKŁADY  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Wykonanie posadzki z wykładziny PCV. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podłoży i podkładów dla zadania Wykonanie posadzki z wykładziny PCV. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych.  

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich.  

Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.2.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych 
muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 
92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub 
nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

2.2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

− Cement portlandzki, 

− Zaprawa cementowa, 

− Beton C8/10. 

− Zaprawa samopoziomująca 

Cement-wymagania i badania. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

− dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 

− dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 

następującym badaniom: 

− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3; 

1996, PN-EN 196-6; 1997, 

− sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
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− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 
objętości: 

wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 

wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 
cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny 
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie: 

− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

 

Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 

zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
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Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niŜ+5°C. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Kruszywo 

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał 
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. 

Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

− piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

− piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

− piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 

Woda 

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Beton 

Beton powinien spełniać następujące wymagania: 

− przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez 
Inspektora nadzoru recepturą, 

− każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą, 

− wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 

 

 

Wylewka samopoziomująca 

Wylewka samopoziomująca (np. Atlas SAM 200) 

Samopoziomujący podkład podłogowy (25-60 mm) Atlas SAM 200 wyrównuje podłoża w 

pomieszczeniach suchych: pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, 
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korytarzach, poczekalniach itp. Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, 
elektrycznego bądź wodnego. Tworzy podkład pod płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele. 

Właściwości 

- cementowa 

- bez dylatacji do 50 m2 

- umożliwia regulowanie konsystencji 

- bardzo dobrze przewodzi ciepło 

- samopoziomujący – ułatwia aplikację 

Główne parametry 

- zużycie: 20 kg/1 m2/1 cm 

- grubość warstwy: 5 – 60 mm 

- wytrz. na ściskanie: min 16 N/mm2 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 
dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 3.2. Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do robót powinien 
korzystać z następującego sprzętu:  

− Samochód dostawczy do 0,9 t  

− Wyciąg. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

4.2.1. Transport materiałów  

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. 
Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, 
zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas 
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju 
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

− 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C  

− 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C  

− 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C  

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne  

4.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania 
materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu. Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym 
pomieszczeniu, w temperaturze od +50C do +350C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty 
produkcji. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

 

 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

5.2.1. Wymagania ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN63/B-
06251. 

5.2.2. Posadzki cementowe 
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Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. 
przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. 

Zakres robót przygotowawczych 

− Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu 

pozostałych zabezpieczonym gruntem . 

− Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 

malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 

− Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 

10107 nie mniejsza niż 0,5MPa. 

− Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. 

− Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 

Zakres robót zasadniczych 

− Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej 

grubości posadzki. 

− Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach 
ruchem zygzakowatym. 

− Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a 

następnie zaciera packą stalową, skrapiając wodą. 

− W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania 

dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, 

słupów, itp.) i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m). 

5.2.3. Wylewka samopoziomująca 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogólne dla podłoży: 

- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%), 

- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 3%), 

- podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5 %) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. 

Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Dylatacje 

Jastrych oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania PROFILEM 
DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, 
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których przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy 
przenieść na wylewkę. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach 
pomieszczeń. 

Przygotowanie masy 

Wylewanie maszynowe - suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i 
ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy 
wypływającej z węża. 

Wylewanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są w 
Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. 

Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 45 
minut. Właściwą konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra 
na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok.45÷50 cm. 

Wylewanie masy 

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu 
wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Wylewanie 
maszynowe – za pomocą agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym przepływowym dozowaniem 
wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2. 

Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. 

Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należy odpowietrzyć, stosując np. wałek 

odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem 

wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się 
samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 
45 minut. 

Pielęgnacja 

W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego 

nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. 

Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a 
następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. 

Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków 
cieplnowilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. 

Prace wykończeniowe 

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i 

przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego 
typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją ATLAS UNIGRUNT 
PLUS. 



39 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

6.2.1. Badania w czasie robót  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:  

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych.  

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
wyżej. 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 
przez Inspektora budowy.  

6.2.2. Badania w czasie odbioru  

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny 
i pomiary)  

− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

 − jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców  

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:  

− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych 
niż 2mm.  

− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 
2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,  

 

 

6.2.3. Ocena wyników badań  
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Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 
wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są:  

− [m2 ] dla podkładów betonowych,  

− [m2 ] dla podkładów betonowych na stropach,  

− [m2 ] warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, 

− [m2 ] warstw wyrównawczych - wylewki samopoziomującej.   

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane.  

− podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

 − w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać. 

8.2.1, Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 

podkładów. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń. 

8.2.2. Odbiór podkładów i podłoży 

Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu i 
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
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uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 
próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 

− równości podkładu 

− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 

− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 

− prawidłowości wykonania spadków, 

Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

− ocenę wyników badań 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] podkładu betonowego obejmuje: − 
dostarczenie materiałów i sprzętu,  

− wykonanie podkładów betonowych na gruncie z betonu C12/15,  

− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  

− przeprowadzenie wymaganych pomiarów.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] wylewki cementowej, jastrychu 
cementowego i wylewki samopoziomującej obejmuje:  

− dostarczenie materiałów i sprzętu,  

− wykonanie warstwy wyrównawczej  
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– jastrych cementowy, wylewka samopoziomująca, itp.,  

− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  

− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

10.3 Przepisy przywołane 

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur. 
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B.02.02.WYKŁADZINA PCV 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Wykonanie posadzki z wykładziny PCV. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem posadzki z wykładziny PCV dla zadania Wykonanie posadzki z wykładziny PCV. 

Zakres robót obejmuje: 

-wykonanie posadzki z wykładziny PCV o parametrach wskazanych przez Zamawiającego oraz 
wywinięcie na ścianę (cokolik) 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia  

 organizacji robót, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa pracy, 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1) 

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wymiany wykładziny 
PCV z parametrami wykładziny podanej przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru 
inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
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Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz 
ochrony środowiska. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Parametry dla wykładziny lub równoważne 

 

 

-zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wykładzina musi posiadać wszystkie atesty oraz deklaracje, 

Kleje, masy wygładzające powinny zostać dobrane wg zaleceń producenta wykładziny, posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. 
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Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą, certyfikatami i opiniami 
specjalistycznymi, 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać stosownym 
badaniom. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót  jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu 
należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie 
drogowym i kolejowym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót  

WYKONANIE POSADZKI Z WYKŁADZINY PCW 
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Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na 
ściskanie  12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować 
zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. 

Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który 
nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy 
zastosować masę wygładzającą. Masę należy przygotować wg zaleceń producenta  i rozprowadzić za 
pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można przystąpić do dalszych 
prac. 

Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. 
Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C. 

Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się wzdłuż 
dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach intensywnego ruchu 
(np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z otworami okiennymi. Luźno 
ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowały się do 
podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane wykładzina powinna być uznana za wadliwą i 
reklamowana. 

Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 
producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny 
dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu 
należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na odsłonięty 
podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego 
kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5  10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i 
starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy usunąć. Wykonanej posadzki nie należy użytkować 
przez 6 dni od przyklejenia wykładziny.  

Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom 
brzegów  i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania 
spoin należy używać sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze 
zgodnym z kolorem wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4 mm. Spawanie 
należy wykonać przed 

przymocowaniem listew cokołowych. Spawanie wykładzin należy przeprowadzić po  6 dniach od 
przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek przy pomocy frezarki elektrycznej, lub 
frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 grubości wykładziny. Przed spawaniem 
rowki należy oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym zmiękczaniu i nadtopieniu wykładziny oraz 
sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty w rowek rolką dociskową. Wykończenie złącza polega 
na ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego. 

Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z PVC z posadzkami z innymi materiałów powinno być 
wykonane przy użyciu listew z kształtowników nierdzewnych lub listew PVC. 

Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. 
emulsją akrylową 



47 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  

Kontrola  powinna obejmować: 

 sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 
wzoru, przylegania paneli i wykładziny do podłoża, nie powinna mieć żadnych deformacji (sfałdowań, 
pęcherzy); 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w 
dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierówności nie mogą przekraczać 5 
mm, 

 sprawdzenie szerokość  i rozmieszczenie spoin – spoiny powinny przebiegać w liniach 
prostych, odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie większe niż 5 mm na całej długości, szerokość spoin 
max. 0,5 mm, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

 sprawdzenie zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również gatunek 
dostarczonych wykładzin (gatunek 1). 

 

Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów : 

• deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej 
procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE) 

•   wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez 
znaku CE) -  dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

• posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową 
aprobatą techniczną  (oznaczone znakiem budowlanym) 

• oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i 
obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie 
budowlanym 

Wyroby 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 Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny PCV 
jest 1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podłoża.. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający. 

 

8.2.2.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. 

8.2.3.  Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności 
Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. W przypadku, gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót 
poprawkowych, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
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ostatecznego robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót 
nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, 
Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

8.2.4.  Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa 
budowlanego: 

• Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną  

dla  wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

• Atest PZH, 

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, 
który przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. 

Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 
przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień, 

8.2.5.  Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
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9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje. 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie wykładziny wraz z wywinięciem, zachowanie wzoru wg projektu, 

 przyklejenie wykładziny, wykonanie złączy (sznurem do spawania), 

 frezowanie złączy, 

 uziemienie wykładzin prądoprzewodzących, 

 umycie posadzek winylowych wodą, 

 usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 

 likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania. 

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące 

mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych. 

PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. 

Warunki techniczne wy 

10.3 Przepisy przywołane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C. 


