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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólnej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z dociepleniem elewacji budynku przedszkola wraz z 

kolorystyką, zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Kapitańskiej 15 na działce nr 1061, obręb Grabówek.  

 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) 

  

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1. 1. 

 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, 

obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną (ST) 

  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

 Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich elementów związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1 „Przedmiot 

specyfikacji technicznej”  

 

Zakres robót remontowych obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 

1. roboty budowlane - kod CPV 45210000-2 

 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

  

Prac towarzyszących nie przewiduje się. 

 

Roboty tymczasowe obejmują: 

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy 

c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 

 

1.4. Klasyfikacja według CPV 

 
 Jest to klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV obejmująca produkty, usługi i 

roboty budowlane sklasyfikowane na potrzeby zamówień publicznych. W opracowaniu ujęto w części 

szczegółowej klasyfikację zaktualizowaną, obowiązującą od 15.09.2008 r. 
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1.5 Określenia podstawowe 

  

 Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia 

materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robót, literaturze 

technicznej. 

W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 

- ST - Specyfikacja Techniczna 

- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami Wspólnego 

Słownika Zamówień UE (Rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 

16.12.2002, z późn. zm.) 

Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie się: specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania nie wymienione, a opisujące 

przedmiot zamówienia. 

 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

budynek,  budowlę  bądź  obiekt  małej architektury,  wraz  z  instalacjami  zapewniającymi  możliwość  

użytkowania  obiektu  zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych 

1.5.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.5.3. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.4. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.5. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.5.6. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.5.7. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.8. właściwym organie - należy  przez  to  rozumieć  organy  administracji architektoniczno-budowlanej  

i  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich  właściwości, określonej w rozdziale 8 Prawa Budowlanego 

1.5.9. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z  dnia  15  

grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów  oraz  inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 

r. poz. 932 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 768) 

1.5.10. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren  wyznaczony  w otoczeniu  

obiektu  budowlanego  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających związane  z  tym  obiektem  

ograniczenia  w  zagospodarowaniu,  w  tym  zabudowy,  tego terenu 

1.5.11. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.5.12. kierowniku robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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1.5.13. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień UE 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 

1.5.14. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.5.15. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.16. poleceniu Zamawiającego - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.5.17. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.5.18. ustaleniach technicznych -należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5.19. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.5.20. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.5.21. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" 

lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.5.22. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

 1.5.23. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.5.24. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 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. 

 

1.6. Informacje o terenie budowy 

  

 Przedmiotowa działka położona jest w mieście Gdynia przy ul. Kapitańskiej 15 na działce nr 1061, 

obręb Grabówek.  

 

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

  

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał roboty 

zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami oraz wytycznymi 

producentów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz  
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materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

  

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże egzemplarz dokumentacji 

projektowej i komplet SST. 

 W protokole przekazania placu budowy Zamawiający wskaże Wykonawcy instalacje, narażone na 

uszkodzenie w trakcie realizacji robót. Praca odbywać się będzie według harmonogramu uzgodnionego z 

Zamawiającym. 

 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 

  

 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

  

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 

warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w 

dokumentacji projektowej i w SST 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 zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie 

będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 

na koszt wykonawcy. 

 

1.7.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, 

np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie 

sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca 

winien w sposób szczególny mieć na uwadze wszelkie istniejące instalacje, które Zamawiający wskazał w 

protokole przekazania budowy. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia w/w urządzeń, 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, jeżeli 

zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany, przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych do ustalenia przebiegu uzbrojenia podziemnego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach, spowodowane w trakcie realizacji robót, które 

wskazane były przez Zamawiającego w dokumentacji. 
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1.7.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

  

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

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

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.7.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

  

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

ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby 

stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

zakresem. Wykonawca będzie unikał wszelkich szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników spowodowanych 

działalnością przy realizacji robót. Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Podczas całego cyklu budowy należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad: 

1. Wszelkie prace z użyciem sprzętu mechanicznego należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i 

starannością. 

2. Niedopuszczalne jest poruszanie się pojazdów pod drzewami oraz obrywających systemy 

korzeniowe. 

Materiały pochodzące z wykopów należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. 2013 poz. 21 z póżn.zm.) 

 

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

  

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

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

1.7.8. Ochrona przeciwpożarowa 

  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na placu budowy 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. 

 

1.7.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

  

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod poziomem terenu, 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 zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót.  Wykonawca 
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zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego 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 urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla użytkowników okolicznych budynków. 

 

1.7.10.  Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

  

 Wykonawca dochowa szczególnej ostrożności w trakcie dowozów materiałów budowlanych na 

budowę oraz wywozu materiałów pochodzących z demontażu. 

 

1.7.11.  Ogrodzenie placu budowy. 

  

 Lokalizację tymczasowego ogrodzenia wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca 

będzie zobowiązany do utrzymania należytego porządku w obrębie terenu wydzielonego ogrodzeniem. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć materiały budowlane, sprzęt i narzędzia zgromadzone na placu 

budowy przed zniszczeniem lub kradzieżą. Zamawiający nie ponosi w tym względzie żadnej 

odpowiedzialności. 

 

1.7.12.  Zabezpieczenie terenu otaczającego. 

  

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania plandek na rusztowaniach. Teren robót należy na 

bieżąco oczyszczać ręcznie oraz za pomocą odkurzaczy przemysłowych lub urządzeń mechanicznych.  

 

1.7.13.   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 oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlanych jest obowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić 

z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik Robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje się, że wszelkie koszty związane 

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

 

1.7.14. Ochrona i utrzymanie robót 

  

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

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego oraz 

będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Zamawiający może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich 

utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
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później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 

budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg 

określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

1.7.15. 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. 

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 Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

1.7.16.  Równoważność norm i przepisów prawnych.  
 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonywane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

  

 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Zgodnie z ustawą „Wyroby 

budowlane”(Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych, jeżeli jest: 

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.) 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i 

odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania ST, SST w czasie postępu robót. 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
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określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy – Prawo budowlane. 

 Wykonawca robót powinien przedstawić Zamawiającemu szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidzianych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, 

posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską 

Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik robót jest obowiązany przez okres 

wykonywania robót przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 

dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Wykonawca robót 

musi zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca 

składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z 

Zamawiającym. Składowane materiały winny być dostępne Zamawiającemu w celu przeprowadzenia 

inspekcji. Wyroby budowlane, które nie uzyskają akceptacji Zamawiającego, winny być niezwłocznie 

usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez 

Zamawiającego materiały i wyroby budowlane, wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 

odpowiedzialność techniczną i kosztową. Jeżeli wykonawca wbudował materiał bez zgody Zamawiającego, 

to musi go zdemontować i wykonać z prawidłowego materiału. Zastosowanie materiałów lub wyrobów 

budowlanych wariantowych wymaga zgody Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany materiał lub wyrób 

budowlany wariantowy nie może być ponownie zmieniany bez w/w uzgodnienia. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

(SST). 

 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

  

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającego. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 

umowy stanowią inaczej. 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 Zamawiającego. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

  

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
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dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych 

opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną  

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne należy składować i chronić w następujący sposób: 

1. Materiały należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku 

2. Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zgniecenia itp.) 

3. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów 

4. Niedopuszczalne jest „wleczenie" przewodów po podłożu 

5. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

6. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce 

wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr 

7. Wszystkie materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 

omawianych środków ostrożności 

8. Wszystkie materiały przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed  oddziaływaniem 

warunków atmosferycznych 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 

  

 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 wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 

normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.    

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
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 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.3. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje 

Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, w ST i SST, a także w 

normach i wytycznych.  Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na 

terenie Zamawiającego. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

  

 W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

 sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

 oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc 

składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media, 

niezbędne do prowadzenia robót. 

 

5.3. Szczegółowe warunki wykonywania robót (wyciąg z dokumentacji projektowej) 

  

 Wymagania szczegółowe zawarte są w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przedmiary 

robót, ST, SST należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową. Dla sporządzenia oferty, 

Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić Wykonawcom wyżej wymienione opracowania jako 

element dokumentacji przetargowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robot 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA – ST 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
ARQiteka Biuro Projektowe Marta Kulik. ul. Słupecka 23; 82-200 Malbork  

             tel: 503 153 220,  e-mail:arqiteka@gmail.com;  www.arqiteka.pl  

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 i SST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, przedstawiciel Zamawiającego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma prace  i dopuści Wykonawcę 

do robót po usunięciu nieprawidłowości. Wszystkie koszty związane z przestojem  ponosi Wykonawca 

 

6.2. Badania i pomiary 

  

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone wyłącznie w razie powzięcia podejrzenia o złej 

jakości wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. 

  

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

  

 Zamawiający  jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u 

źródła ich wytwarzania. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 

tych materiałów lub wyrobów budowlanych, jeżeli budzą wątpliwość, co do ich jakości. Koszty tych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami 

technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty badań obciążają Zamawiającego. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które spełniają warunki EN, 

PN, posiadają certyfikaty, atesty higieniczne oraz potwierdzone przez producenta świadectwa jakości i 

aprobaty techniczne. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału lub wyrobu z w/w 

dokumentami zostanie on zbadany na koszt Wykonawcy. Materiały i elementy gotowe, które nie 

spełniają wymagań ST i projektowych nie będą dopuszczone do instalowania.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

  

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania 

przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

  

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
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wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, 

będą ważone w kilogramach zgodnie z wymaganiami ST, SST. 

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

  

 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.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowymi,  

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (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 Zamawiający. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z 

umową. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3.Odbiór częściowy 

  

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących 

zakończony odrębny element budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji projektowej. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. 

 

8.3. Odbiór końcowy robót 

  

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową ST i SST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA – ST 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
ARQiteka Biuro Projektowe Marta Kulik. ul. Słupecka 23; 82-200 Malbork  

             tel: 503 153 220,  e-mail:arqiteka@gmail.com;  www.arqiteka.pl  

 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami:  

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić i doprowadzić do zgodności i przedstawić do 

ponownego sprawdzenia,  

b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

  

 Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów 

robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

 

Zgodnie z warunkami umowy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Dokumenty odniesienia – dokumentacja: 

Dokumentacja projektowa opracowana przez Arqiteka Biuro Projektowe, będąca podstawą do realizacji 

inwestycji. 

 

Dokumenty odniesienia – akty prawne: 

 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn.zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 462) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690) z 

późn. zm. 

 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. 2013 poz. 21 z późn.zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych. (Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263 z późn.zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz.U. 2000 nr 26, poz. 313 

z późn.zm 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn.zm.) 

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

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. 2003 nr. 47 poz. 401 z późn.zm.) 

 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 (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz.U.2016 

poz. 1966) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Część A i B, 

budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady. 

 

Dokumenty odniesienia – normy: 

 

 Obowiązują wszystkie Polskie Normy PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo, związane z robotami w zakresie materiałów i wyrobów 

budowlanych, składowania, transportu, sprzętu, wykonania, kontroli jakości i odbioru wraz ze związanymi z 

nimi normami branżowymi, zakładowymi. Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm. 

 

Dokumenty odniesienia – atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane przez ITB: 

 

 Obowiązują wszystkie atesty, instrukcje i aprobaty techniczne ITB w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo, związane z robotami w zakresie materiałów i wyrobów budowlanych, składowania, 

transportu, sprzętu, wykonania, kontroli jakości i odbioru wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi, 

zakładowymi. Każdorazowo należy sprawdzić aktualność atestów, instrukcji  i aprobat technicznych ITB. 

 

 

Opracowanie: 

 

mgr inż. arch. Marta Kulik 

    upr. bud. 510/POOKK/2012  

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń 

 


