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1. Specyfikacja Techniczna 

 

1.1. Wymagania ogólne 
 

1.1.1. Obowiązki Inwestora 

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w 

czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora 

projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
-      Zawiadomienie właściwych organów: Inwestor Miejski Zakład Gospodarki 

Lokalami w Złotowie AL. Piasta 15a 

-      Zawiadomienie Zarządu Dróg o konieczności zajęcia pasa drogowego  

1.1.2. Obowiązki Wykonawcy 
  Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 

zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 

zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - 

zaakceptowany przez Inwestora 

  Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami 

prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z 

inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu 

budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę 

postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne 

materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.  

Zorganizowanie terenu budowy 

Zabezpieczenie dostawy mediów 

Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na  

zabezpieczeniach przed: 
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w 

szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami. 

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

C) Możliwością powstania pożaru 

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 

 Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje 
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przed uszkodzeniem. 

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 

sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru 

końcowego robót). 

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 

prywatnej. 

W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 

zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 

przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, i 

władze konserwatorskie.  Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 

socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 

szkodliwych dla zdrowia 

1.1.3. Materiały i sprzęt 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 

dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru 

Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą 

jakość i przydatność do robót 

Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 

umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót 

określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór 

sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 

1.1.4. Transport 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.  Każdorazowo powinny 

posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do 

ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

 

1.1.5. Wykonywanie robót 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami, i uzgodnieniami konserwatorskimi, a także wymaganiami technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. 

Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 
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zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i 

kontroli robót budowlanych).   

1.1.6. Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 

zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:   

księgę obmiarów, 

dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,  

dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

protokołów odbiorów robót, 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę.  

 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 

zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. 

Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez 

Inwestora stanowią podstawę do obliczeń.  

 

1.1.7. Kontrola jakości robót 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem 

terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu 

organizacji robót zawierającego: możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz 

zamierzony  sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Projekt 

organizacji robót powinien zawierać: 

terminy i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie, 

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

wykaz środków transportu, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

robót, 

wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
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sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 

wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości, 

określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 

wszystkie roboty i materiały oraz ich zmiana musi być uzgodniona z inwestorem. 

 
Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 

Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki 

potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi 

Wykonawca. 

 

1.1.8. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów.  Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w 

księdze obmiarów.  Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. 

Roboty są podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. 

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed 

ich zakryciem.  Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione 

szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 

1.1.9. Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 

wartości technicznej . 

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 

podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym 

procesie realizacji zanikają. 

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 

całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 

zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
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poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 

1.1.10. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 

dokumenty: 

Receptury i ustalenia technologiczne 

Księgi obmiaru 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 

Sprawozdanie techniczne 

Operat kalkulacyjny 

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

zestawienie zmian wprowadzonych oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane 

zmiany, 

uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 

1.1.11. Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie 

przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach 

częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze 

końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny 

stanu faktycznego i oceny wizualnej.  Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z 

protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw w granicach tolerancji i 

nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne 

dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymagań - to roboty te 
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wyłącza z odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. Roboty dodatkowe 

zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości 

wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów 

robót w kosztorysie.  Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego 

wykonania robót. 

1.2. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru: 

Docieplenie ściany zewnętrznej wraz z naprawą loggi w budynku mieszkalnym przy  

ul. Słowackiego 5 w Złotowie. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

1.3. Zakres robót 
Zgodnie z załączonym Projektem budowlanym. 

1.4.  Materiały 

- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym; 
- styropian odmiany EPS-70 wg normy BN-91/6363-02: 

 gr. 12 cm dla ścian kondygnacji, 

 gr. 10 cm dla piwnic, 

 gr. 2-3 cm w ościeżach; 

- tynk mineralny SN; 
- za równoważny przyjmuje się tynk akrylowy barwiony w masie w kolorach podanych poniżej; 

- farba zewnętrzna silikatowa dla farb KABE kod koloru K 0028, bądź farby innej firmy o równoważnej 

barwie – jako kolor bazowy; 
- farba zewnętrzna silikatowa dla farb KABE kod koloru K 0211, bądź farby innej firmy o równoważnej 

barwie – jako kolor detalu; 
- siatka zbrojąca z włókna szklanego; 

- kleje, masy klejące do wykonania ocieplenia BSO w systemie jednego producenta; 

- farba poliwinylowa do malowania blach ocynkowanych; 
- płytki ceramiczne typu gres; 

- papa termozgrzewalna modyfikowana SBS gr. 52 mm, jako warstwa podkładowa. 
 

Do wykonania ociepleń ścian zewnętrznych budynków należy stosować materiały spełniające podane 
powyżej wymagania. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem 

(certyfikatem) oraz posiadać znak budowlany. 

Wymagania dla płyt styropianowych: 

 wymiary nie większe niż 500x1000 mm ± 3% gr. zgodnie z projektem; 

 struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki; 

 powierzchnia płyt – szorstka po krojeniu z bloków; 

 krawędzie płyt – proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań. 

Pozostałe wymagania dla płyt powinny być zgodne z normą. 

Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej dwóch miesięcy od 
wyprodukowania. 

 


