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I. INFORMACJE WSTĘPNE 

Przeznaczenie specyfikacji technicznej 

Opracowanie niniejsze stanowić będzie Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu przetargowym na wykonanie i odbiór robót budowlanych: 

„Przebudowa budynku w miejscowości Biadacz na dom dziennego pobytu – ul. Szeroka 

36 dz. nr 690/169 km 1”.  

Informacje zawarte w specyfikacji technicznej 

Specyfikacja niniejsza zawiera tylko zasadnicze informacje o zastosowanych rozwiązaniach 

technicznych odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Informacje szczegółowe, tj. opisy 

techniczne i elementy robót zawarte są w opracowanych przedmiarach robót oraz 

dokumentacji projektowej, które stanowią odrębne dokumenty w postępowaniu 

przetargowym. 

II. ZAKRES RZECZOWY I PODSTAWOWE MATERIAŁY 
1. Cel opracowania : 

Celem opracowania jest wykonanie i odbiór robót budowlanych dotyczących przebudowy. 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                  

z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

3. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej . 

4. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i pozostałe 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i 

sporządzoną przez Wykonawcę. 

5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SIWZ 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna (ST) oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część SIWZ, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w 

całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w 

Dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji 

Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał 

lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 



7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 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 własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał 

szczególny wzgląd na: 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, możliwością powstania pożaru. 

8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

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. 

9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających 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. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

12. Ochrona i utrzymanie robót 



Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

III. ZAKRES PRAC 
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV – 45111300-1 

1.1 Rozbiórka ścian wewnętrznych  

1.2 Rozbiórka posadzek. 

1.3 Skucie tynków wewnętrznych 

2.   ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE - 45220000-5 

      ROBOTY BUDOWLANE CPV - 45450000-6 
2.1 Roboty fundamentowe: podwaliny pod ściany działowe, izolacja ścian fundamentowych 

2.2 Zamurowania i przemurowania 

2.3 Murowanie ścian działowych. 

2.4 Roboty tynkarskie 

2.5 Wykonanie suchej zabudowy G-K 

2.6 Roboty elewacyjne. 

3.   ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE - 45440000-3  

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 

3.2 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

3.3 Malowanie ścian i sufitów 

4. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN - 45430000-0  

4.1 Posadzki – okładziny z płytek ceramicznych 

4.2 Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 

4. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN - 45430000-0  

4.1 Posadzki – okładziny z płytek ceramicznych 

4.2 Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 

5. ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 45330000-9   

    INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I       

   KLIMATYZACYJNYCH  - 45331000-6 

5.1 Montaż pieca gazowego 

5.2 Wykonanie instalacji gazowej, c.o. i wod.-kan 

5.3 Wykonanie wentylacji 

5.3 Biały montaż 

6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - 45310000-3 

IV. KONTROLA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA: 
a) Każda partia podstawowych materiałów dostarczonych do wbudowania musi posiadać 

świadectwo jakości zawierające następujące dane: 

- rodzaj, specyfikacja i ilość wyrobów, 

- data zakupu, nr faktury, 



- jakość tych wyrobów (poszczególne ich cechy) musi odpowiadać wymogom norm lub 

atestom wydanym przez odpowiednie Organa. 

b) Warunki transportu i składowania powinny być zgodne z ustaleniami właściwych norm lub 

instrukcji producenta. 

c) Świadectwo jakości dla każdej partii materiałów dostarczonych na budowę należy okazać 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, który w uzasadnionych przypadkach może postanowić 

o konieczności wykonania badań sprawdzających określone cechy materiałów. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych - po okresie gwarancyjnym. 

e) W przypadku stwierdzenia materiałów wadliwych Inspektor nadzoru wyda polecenie (zapis 

w dzienniku budowy) o konieczności ich usunięcia z placu budowy. Polecenie takie musi być 

wykonane. Świadectwa jakości dla wszystkich materiałów powinny stanowić dokumenty 

załączone do protokołów odbioru robót. 

V. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 
1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi               

w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

A. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                   

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 637). 

B. Posiadają 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 w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji. 

C. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 

(Dz. U. Nr 99, poz. 637). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 

wymagane przez Specyfikację, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 



4. Dokumenty budowy 

A. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. 

B. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

- Pozwolenie na budowę. 

- Protokoły przekazania terenu budowy. 

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi. 

- Protokoły odbioru robót. 

- Protokoły z narad i ustaleń. 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

VI. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT 
Roboty należy wykonać zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru robót budowlano-

montażowych oraz Polskimi Normami. 

VII. ODBIORY ROBÓT WYKONANYCH 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Inspektora nadzoru przy 

udziale wykonawcy : 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

b) Odbiór częściowy. 

c) Odbiór końcowy. 

d) Odbiór ostateczny. 

Ad. a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór polega na ocenie ilości i 

jakości robót, które w danej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza do odbioru daną 

część robót wpisem do dziennika budowy a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru przy udziale 

wykonawcy. Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

bieżącej kontroli jakości, zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w 

czasie odbioru. 

Ad. b) Odbiór częściowy należy wykonywać dla określonych elementów budowy. 

Ad. c) Odbiór końcowy jest dokonywany po całkowitym zakończeniu robót na wszystkich 

obiektach (elementach) stanowiących przedmiot zamówienia. Zasady wykonania odbioru 

końcowego : 

- Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem 

Wykonawcy do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz pismem 

powiadamiającym Zamawiającego. 

- Odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania 

oraz kompletności dokumentów do odbioru końcowego. 

- Odbioru dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego. 

- Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót, 



- dziennik budowy i książkę obmiarów, 

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających                  

i ulegających zakryciu, 

- inne dokumenty ustalone przez inspektora nadzoru. 

Ad. d) Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie okresu gwarancyjnego określonego    

w protokole odbioru końcowego. Uprawnienia z tytułu rękojmi po okresie wynikającym           

z zawartej umowy lub przepisów kodeksu cywilnego. 

VIII. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są mb, m2, t, szt, kpl,. Ilość robót określa się na podstawie 

pomiarów wykonanych robót z natury, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru. Obmiary powinny być wykonywane na bieżąco, a przy robotach 

zanikających obowiązkowo w obecności Inspektora nadzoru. Błędne naliczenie ilości robót w 

kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom: 

- Odbiór robót ulegających zakryciu. 

- Odbiór zakończonego etapu robót – tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie 

o wykonanie robót. 

- Odbiór końcowy – ostateczny. 

- Odbiór pogwarancyjny. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

przy udziale Inspektora nadzoru i wykonawcy. 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zamawiający będzie rozliczał roboty w oparciu o kosztorys ofertowy lub o kosztorys 

powykonawczy zamienny sporządzony w oparciu o obmiar rzeczywiście wykonanych robót i 

ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, o ile przewidział to w umowie. Płatności 

następować będą po bezusterkowym końcowym odbiorze całości robót. 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 

2164 ). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. 2014r. poz. 883 z poźn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst dz. U. z 

2016 r. , poz. 190 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016r., poz. 672). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ). 


