
U S Ł U G I    P R O J E K T O W E    M A C I E J    K R A S O W S K I 
UL. Boczna 4/3,  74--320 Barlinek    TEL. 693969535      E-MAIL: up_krasowski@tlen.pl 

_________________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________________ 

Inwestycja: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Ks. Michała Sopoćki 2, 74-300 Myślibórz    

 
TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ  

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W BARLINKU 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
 

OBIEKT: 
Sala gimnastyczna z częścią dydaktyczno-administracyjną 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Barlinku 
 
ADRES INWESTYCJI: 
Ul. Gorzowska 63a 
74-320 Barlinek 
dz. nr ewid. 257/4 
gmina Barlinek 
woj. zachodniopomorskie 
 
INWESTOR: 
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu 
Ul. Ks. Michał Sopoćki 2 
74-300 Myślibórz 
 
WYKONAWCA:  
Projekty i Nadzory Budowlane  
Witold Krasowski 
ul. Boczna 4/3 
74-320 Barlinek 
email:witekrasowski@wp.pl 
 
OPRACOWAŁ:  
Usługi Projektowe Maciej Krasowski 
ul. Boczna 4/3 
74-320 Barlinek 
email:up_krasowski@tlen.pl 

 
DATA OPRACOWANIA: 
KWIECIEŃ 2011

  
 
 
 
 
 
 
 

 
BRANśA PROJEKTANT NR. UPRAWNIEŃ PODPIS 

 

ARCHITEKTURA 

 

mgr inŜ. arch. Maciej Krasowski 

 

24/ZPOIA/OKK/2008 

 

 

 

 

 

 



U S Ł U G I    P R O J E K T O W E    M A C I E J    K R A S O W S K I 
UL. Boczna 4/3,  74--320 Barlinek    TEL. 693969535      E-MAIL: up_krasowski@tlen.pl 

_________________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________________ 

Inwestycja: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Ks. Michała Sopoćki 2, 74-300 Myślibórz    

TERMOMODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ  
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W BARLINKU 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

S – 00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 45000000 – 7     Roboty budowlane 
 45421000 – 4     Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 45321000 – 3     Izolacje cieplne 
 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) B-00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do 
Wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru Robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach : 
 

„TERMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU 

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W BARLINKU” 

                                                                              ( nazwa nadania zamówieniu  przez zamawiającego)   
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi Dokument Przetargowy i naleŜy ją stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót budowlanych opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące ocieplenia 
elewacji, stropodachu, dachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w budynku  
sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku. 
 
1.3.1.  Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienioną  
           Szczegółową Specyfikacją Techniczną : 

S. 01.00.00 Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, dachu, wymiana stolarki  

    okiennej i drzwiowej, wymiana pokryć dachowych oraz roboty towarzyszące   - 

    przedmiary z opisem. 
1. Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 10 m   

    12.27*7.71+5.02*4.17+4.44*4.48+17.22*5.48+5.80*7.15+   
    +[((7.63+8.23)/2)*20.33]+[4.06*7.37+12.44*8.03+2.36*7.50+ 

    +14.43*4.36+(4.50*2.14)*2]+[6.65*8.10]                                                           716.034 m2 
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2. Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych                                                     716.00 m2  
3. Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych  
    o wysokości do 20 m                                                                                    716.00 m2  
4. Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej  
    (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią  
     polietylenową nad wejściami do budynków  
     (1.50*2.00)*3+2.00*2.50   rzutu                                                              14.00 m2 
     
5.  Czas pracy rusztowań  
6.  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie zbrojonych 
     o grubości do 15 cm - płyty podestowe przed stolarką drzwiową  
     wejściową do budynku, opaski betonowe i betonowe zewnętrzne  
     podokiennki. 
     [(2.10*1.09*0.30)+(1.07*2.85*0.20)+(1.44*2.85*0.10)+(0.98*1.88*0.15)+ 
     +(1.21*1.90*0.15)]+[(0.72*(5.02+12.44+8.10))+(16.79*0.84)+(21.70+ 
     +3.75*2+7.37)*0.85+((6.85+4.17)*0.52)]*0.10+[((1.15*0.19)*3+(0.60*0.19)+ 
     +(1.48*0.19)*4+(1.78*0.19)*4+(1.15*0.19)+(1.10*0.19)*5)*0.05                    9.486 m3 
7.  Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach,  
     pilastrach o pow. odbicia do 5 m2                                                26.56 m2  
     
8.  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  
     16.79*0.50+[(5.80+3.75+(8.60-1.76))*(0.50+0.25)/2]                        14.541 m2 
     
9.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
     na odległość do 1 km 9.49+(26.56*0.015)+(14.541*0.02)                       10.179 m3 
     
10. Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych  
      konstrukcji - za kaŜdy następny 1 km /dodatkowo 6 km / 
      9.49+(26.56*0.015)+(14.541*0.02)                                                           10.179 m3 
11. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, 
      gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku  
      daszki nad wejściami, parapety zewnętrzne, obróbki kominów,  
      pas nadrynnowy i obróbki gzymsu 
      (0.80*0.52)*4+(0.42*2.00)*4+(0.42*2.05)*4+(0.33*4.50)*2+ 
      (2.35+3.55+2.30)*0.42+(0.85+1.35+1.85)*0.42+((4.05*2+8.60)*(0.35+0.10))+ 
      +(8.60*0.27)+[((4.05*2)+8.60)*0.225]+ 
      +(3.16*0.20+3.16*0.27+8.10*0.23)                                                           33.526 m2 
12. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych – pierwsza 
      warstwa 
      (3.35*5.15)*2+(8.60*3.75)+(3.16*8.10)+(7.59*17.22)*2+ 
      +(4.16*4.12)*2+(3.05*4.12)+(2.80*4.12)+(15.15*6.60)*2+(9.54*4)          650.271 m2 
13. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna  
      warstwa 
      (3.35*5.15)*2+(8.60*3.75)+(3.16*8.10)+(7.59*17.22)*2+ 
      +(4.16*4.12)*2+(3.05*4.12)+(2.80*4.12)+(15.15*6.60)*2+(9.54*4)         650.271 m2 
     
14. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 
      (3.16*8.10)+(7.59*17.22)*2+(3.05*4.12)+(2.80*4.12)+ 
      +(15.15*6.60)*2+(9.54*4)                                                                     549.238 m2 
15. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku  
      2.80+3.05+4.12+(21.70*2)+(13.25*2)+(9.20+(3.75*2))+16.60+8.10            121.27 m 
16. Rozebranie rynien z PCV nienadających się do uŜytku   5.20*2            10.40  m 
17. Rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej się do uŜytku.  
      2.50+3.50+8.50+8.20*2+5.48*2+7.70+4.40+4.40                         58.36 m 
18. Rozebranie rur spustowych z PCV                           3.87*2    7.74 m 
19. DemontaŜ istniejących krat okiennych i wycieraczek wraz  
      z  przekazaniem ich Zleceniodawcy                                        1 kpl.  
20. Transport złomu i krat samochodem skrzyniowym z załadunkiem  
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      i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km / złom naleŜy przekazać  
      Zleceniodawcy /.                                                                                                 0.80 t   
21. Wywóz papy z lepikiem pochodzącej z rozbiórki samochodami  
      samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV)  
      (650.27*0.01)+(549.24*0.005)                                                                          9.249 m3 
22. Wywóz pochodzącej z rozbiórki papy z lepikiem samochodami  
      samowyładowczymi na kaŜdy następny 1 km / dodatkowo 34 km – 
      wywóz papy z lepikiem na wysypisko Dalsze koło Myśliborza/.  
      (650.27*0.01)+(549.24*0.005)                                                               9.249 m3 
23. Przyjęcie na składowisko wraz z utylizacją papy z lepikiem pochodzącej  
      z rozbiórki. [(650.27*0.01)+(549.24*0.005)]*0.888                8.213 m3 
24. Wymiana deskowania  z desek o grub. 25 mm na styk /dotyczy  
      deskowania połaci dachu celem przedłuŜenia dachu ze względu na 
      docieplenie ścian budynku t.j. rozebranie i ponowny montaŜ deskowania  
      po przedłuŜeniu krokwi w celu montaŜu dodatkowego odeskowania 
      połaci dachu/ 16.96*0.20+3.18*0.20+3.08*0.20                            4.644 m2 
25. MontaŜ jednostronnie desek grub. 32 mm - dotyczy przedłuŜenia  
      krokwi celem wykonania dodatkowego deskowania połaci dachu. 
      (0.40*5)*2+0.40*28                                                                                    15.20 m 
26. Dodatkowe deskowanie połaci dachowych  z tarcicy nasyc.    
16.96*0.20+3.18*0.20+3.08*0.20                                                               4.644 m2 
27. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome  
      na wierzchu konstrukcji na zaprawie /docieplenie dachu styrpapą 
      grub. 15 cm/.                                                                           87.50 m2  
28. Mocowanie płyt styropianowych przy uŜyciu łączników mechanicznych  
      do podłoŜa dachu.  87.50*6                                                   525.0 szt. 
29. Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt 
      układanych na sucho - jedna warstwa                                        613.60 m2  
30. Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt 
      układanych na sucho - kaŜda nast. warstwa                            613.60 m2  
31. Wykonanie skosów z betonu B-10 przy kominach 
      ((0.17*0.15)/2)*((1.00+0.40)*2+(0.54*4)+(0.65*4))                              0.096 m3  
32. Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - dotyczy  
      opasek mocujących obróbki kominów z papy termozgrzewalnej, pasa  
      nadrynnowego i obróbek zabezpieczających poziomo wnęk docieplenia budynku.  
      ((0.65*4+0.54*4+1.00*2+0.40*2)*0.12)+((12.72*2+21.70*2)*0.23)+(5.20*2)*0.23+  
      +(8.10*0.23)+((3.85*2)+8.60)*0.23+(3.05+2.80)*0.23+16.86*0.25+ 
      +((1.10+1.25+1.30+2.55+2.50+2.40+1.15+0.50+0.30+1.40+1.85+1.90 
      +1.82+1.42+0.75+0.70+6.90+2.85)*(0.015+0.08+0.06+0.04+0.015))               37.159 m2 
33. Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm- z blachy ocynkowanej 
      / dotyczy obróbek ogniomurków, styków powierzchni dachów ze  
      ścianami budynku, boków daszków i obróbki gzymsu/.   
      [((0.75*4)*0.63)+((2.08+2.25+4.85+2.25+2.08)*2)*0.62+  
      +((2.35+3.55+2.30+0.85+1.85+1.35)*0.62)]+[(0.12+0.27)*(3.40*2+ 
      +3.16+3.15+4.00*2+3.10+4.00*4+7.45*4+4.00*4)]+[(8.15+3.35*2)*0.315] 
      +[(0.10+0.35+0.05+0.015)*(9.18+2.76*2)]+[(0.12+0.20+0.30)*16.96]   82.545 m2 
34. Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm- z blachy ocynkowanej. m 
      5.20*2+13.39*2+21.36*2+3.20+3.10+3.53*2+(9.20+(2.76*2))+16.96+ 
      +8.10+1.00                                                                                      134.04 m 
35. MontaŜ prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej –  
      zbiorniczki przy rynnach  3+3+2+2+2+2                                                   14.00 szt. 
36. Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej  
      2.50+3.50+8.00+5.18*2+7.83*2+3.50+7.20+9.14*2                             69.0 m 
37. Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - papą podkładową  
      ((3.18+3.10)*3.80)+(3.35*5.15)*2+(2.80*9.18)+(3.16*8.10)+(4.16*3.53)*2   139.039 m 
38. Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną - papą nawierzchniową   139.04 m2  
39. Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papą podkładową  
      (7.59*16.96)*2+(15.45*7.00)*2+(9.54*4)                                           511.913 m2 
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40. Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papą nawierzchniową  511.91 m2  
41. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej -  
      dotyczy kominów. [(0.65*4)+(0.54*4)+(1.00+0.40)*2]*0.25                                   1.89 m2 
42. Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow.  
      do 0.4 m2/dotyczy okien łulowych na poddaszu/ 0.20*4 m2                       0.80 m2 
43. Wymiana okien drewnianych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow.  
      do 0.6 m2    (0.50*1.00)*3+(0.40*0.80)*6                                               3.42 m2 
44. Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  
      dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2    
      (1.38*1.38)*4+(1.05*1.90)*11+(1.00*1.94)*6+(1.00*1.90)*4+(1.00*1.90+ 
      +1.06*1.90+1.12*1.90+1.95*1.10)                                                         56.99 m2  
45. Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  
      dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2   (2.80*1.68)*4                     18.816 m2 
46. Wymiana drzwi drewnianych na drzwi  z PCV m2 
      1.36*2.20+1.00*1.95+1.16*2.15+0.90*2.07+1.10*2.20+1.78*2.25+1.55*2.25      19.212 m2 
47. Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych  
      1.48*5+1.66*4+1.15*2+1.01*21+1.15*3+0.61*2                                  42.22 m 
48. Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m  
      w ścianach z cegieł 5+2+11+6+6+3+1+1+4+1                                             40.00 szt. 
49. Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5  
      w ścianach z cegieł                                                              4.0 szt. 
50. Uzup.Tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cement.na ścian.i słup.prostok. 
      na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)                                   26.56 m2  
51. Wykonanie tynku elewacyjnego o strukturze baranek o uziarnieniu 1,5 mm,  
      wykonanego ręcznie./dotyczy gzymsu betonowego/.  
      (2.76+9.88)*(0.08+0.35)                                                                                            5.435 m2 
52. Osłony okien i stolarki drzwiowej folią polietylenową  
      0.80+3.42+56.99+18.82+19.21+(1.38*1.38+2.13*1.05)                   103.381 m2 
     
53. Przygotowanie podłoŜa - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-ściany  
      przewidziane do ocieplenia.  
      [(2.76*3.20)*2+9.18+(12.69*8.44)+(5.02*3.50)*2+(6.07*3.25)+(6.07*4.49)+ 
      +(8.36*12.10)+(3.16*6.65)+(5.80*6.90)+(8.60*4.00)+(4.85*0.80)+(20.47*7.84)+ 
      +(1.30*2.15)*2+(1.70*2.20)+(20.33*7.20)+(0.60*8.10)+(8.10*6.65)+(14.60*6.90)+ 
      +(0.90*8.60)+(4.85*0.80)+(3.53*(1.10+0.70)/2)*2]-(103.38)                               806.789 m2 
54. Gruntowanie podłoŜy preparatami firmy STO lub równorzędnymi -  
      powierzchnie pionowe                                                                     806.79 m2 
55. Gruntowanie podłoŜy preparatami firmy STO lub równorzędnymi -  
      powierzchnie poziome (0.60*8.10)+((2.76*2+9.88)*(0.30+0.08))                     10.712 m2 
56. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi 
      do podłoŜa w technologii STO Therm Classic lub równowaŜnej wraz  
      z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie.  
      806.79+10.98                                                                                                       817.77 m2 
57. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi  
      do podłoŜa w technologii STO Therm Classic lub równowaŜnej wraz  
      z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie-ościeŜa   
      [(1.38*3)*4+((2.81*2)+1.68)*4+((1.00*2)+0.50)*3+((0.40*2)+0.80)*6+ 
      +((1.90*2)+1.05)*11+((1.94*2)+1.00)*6+((1.90*2)+1.00)*5+((1.90*2)+ 
      +1.06)+((1.90*2)+1.12)+((1.95*2)+1.10)]+[((2.30*2)+1.36)*0.23+ 
      +((2.14*2)+1.76)*0.30+((2.23*2)+1.50)*0.49+((1.96*2)+1.00)*0.24+ 
      +((1.96*2)+1.09)*0.30]                                                                               193.057 m2 
58. Tynki elewacyjne o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 1,5 mm, 
      wykonywane ręcznie /odejmuje się powierzchnię wyłoŜonego cokołu 
      z płytek elewacyjnych/                                                           59.20 m2 
59. Ochrona obszaru zagroŜonego uderzeniem o wysokości 2,00 m.    
      [7.37+12.44+2.36+14.43+8.10+5.02+4.48+17.22+3.75+5.80+8.60+3.75+ 
      +20.33+12.72+5.02+1.30+1.30]*2.00-1.38*0.67+(1.66*0.63)*3+1.36*2.00+ 
      +1.38*1.10+(1.01*0.41)*3+1.00*2.00+1.01*1.00+0.50*1.00+1.66*1.10+ 
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      +1.76*2.00+1.35*1.10+1.05*1.26+(1.01*1.26)*5+1.50*2.00+1.00*2.00+ 
      +(1.05*0.97)*3+1.09*2.00+0.51*0.50+2.00*1.00+1.38*1.10+1.38*1.10]      224.884 m2 
60. Ochrona naroŜników wypukłych  
      2.98+7.71*2+3.67*2+7.73+0.60+2.50+2.20*2+1.55*2+2.80+0.85+0.60+ 
      +2.85+2.20*2+(3.30*2+6.25*2+0.60*2+2.20*2+2.80*2+4.36+3.05+2.25+ 
      +3.40+2.25+2.80+1.20+0.70*2+1.35+0.25+0.75+0.80+0.80+0.85+1.50+ 
      +1.50+0.85+0.85+0.85+0.75+0.80+2.05+2.15+1.00+1.00+2.15+2.05+0.70+ 
      +0.75+2.05+2.05+4.50+2.00+2.00+0.70+0.25+0.85+0.80+0.80+0.85+0.25)+ 
      +(0.80+1.00+2.60+0.25+0.25+1.35+1.45+0.30+1.30+7.80*2+0.65*9+1.30*8+ 
      +0.40*16+4.08+1.95+1.40+1.30+0.85+0.85+0.85+3.80+3.80+0.85+0.85+0.85+ 
      +4.00+2.45*2+1.90+1.30+7.35+0.75+2.05+2.15+0.90+0.95+2.15+2.05+0.85)+ 
      +[1.38*3+((2.81*2)+1.66)*4+((1.92*2)+1.05)+((2.13*2)+1.05)+((1.92*2)+ 
      +1.01)*11+((1.90*2)+1.01)*6+((0.90*2)+0.60)*6+((2.10*2)+1.05)*3+((1.55*2)+ 
      +0.51)+((1.00*2)+0.50)+((1.92*2)+1.01)*4+(0.60*3)*4+((0.75*2)+1.50)*2+ 
      +((2.50*2)+1.36)+((1.96*2)+1.00)+((1.96*2)+1.09)+((2.14*2)+1.76)+((2.23*2)+ 
      +1.50)+((2.05*2)+1.05)]                                                                                475.68 m 
61. Wykonanie spadków pod parapety  
      1.48*5+1.76*4+1.15*2+1.11*17+0.70+1.05*3+0.60+1.11*4                         44.50 m  
62. MontaŜ podokienników kpl. z blachy alucynk o szerokości w rozwinięciu  
      ponad 25 cm   
      [(1.48*5+1.76*4+1.15*2+1.11*17+0.70+1.05*3+0.60+1.11*4)*0.42]         18.69 m2 
     
63. Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin ściennych – jednokrotne 
      gruntowanie podłoŜa pod kleje cementowe   
      [4.75*0.48+(5.54+0.62+2.96+0.62+10.50+0.62+2.96+0.62+5.54+4.93+ 
      +5.32)*(0.52+0.45)/2]+[(3.00*0.92+3.20*0.85+4.15*0.85+3.20*0.70+ 
      +4.06*0.64)]-(1.00*0.50)*2                                                                         34.637 m2 
64. Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach 
      na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 6x25cm  
      (0.14*(7.37+5.02+12.44-(1.00+1.09+1.00)))+((0.50+0.30)/2*(8.10+16.79+ 
      +4.48+17.22+5.80+3.75+8.60+3.75)-(1.36+1.76))+(0.30*13.05)+ 
      +((0.30+0.60)/2*18.83)+((0.60+0.30)/2+6.85+1.30+0.20+0.20+1.30+ 
      +4.17+5.02)                                                                                                  59.198 m2 
65. Spoinowanie ścian zaprawą cement., niebarwiona                    59.20 m2  
66. Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  
      ((3.65*1.01)*12)-(2.39*0.68)*12                                                       24.736 m2 
67. Opalanie farby olejnej na podbitce wykonanej z desek - dotyczy dachu  
      ((0.10+0.50)*21.25)*2+((0.10+0.40)*13.52)*2                                           39.02 m2 
68. Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania  
      preparatami solowymi ((0.10+0.50)*21.25)*2+((0.10+0.40)*13.52)*2       39.02 m2 
69. Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach  
      ponad dachem   
      ((0.65+0.65)*2)*0.50+((0.54+0.54)*2)*0.50+((1.25+0.40)*2)*1.37        6.901 m2 
70. Dwukrotne malowanie farbą silikonową kominów - tynki gładkie 
      ((0.65+0.65)*2)*0.50+((0.54+0.54)*2)*0.50+((1.25+0.40)*2)*1.37        6.901 m2 
71. Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów 
      w ścianach na zaprawie cementowej /dotyczy cokołu/ 3.50*0.12          0.42 m2 
72. Rozebranie ścianek z pustaków szklanych o grubości 1/4 ceg. m2 
      1.00*1.50+1.34*0.75                                                                                  2.505 m2 
73. Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm  
      1.00*1.50+1.34*0.75                                                                                 2.505 m2 
74. MontaŜ wraz z materiałem daszków z PCV nad drzwiami wejściowymi  
      do budynku. 3+1+2+1                                                                      7.0 szt. 
     
75. DemontaŜ wysięgników na ścianie ceglanej                                    2.0 szt. 
76. DemontaŜ i montaŜ sygnalizatora z przedłuŜeniem przewdów po  
      dociepleniu budynku.                                                             1.0 szt. 
77. DemontaŜ i montaŜ istniejącej instalacji odgromowej po robotach dekarskich 
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      i dociepleniowych z obsadzeniem instalacji odgromowej pionowej  
      w rurki PCV zatopione w styropianie oraz dostarczenie Zleceniodawcy  
      po montaŜu instalacji odpowiednich protokołów pomiarowych .            1.0 kpl. 
78. DemontaŜ  lamp rtęciowo-Ŝarowych o mocy do 500 W wraz ze wspornikami, 
      po dociepleniu ścian budynku montaŜ nowych lamp halegonowych na nowych  
      wspornikach o mocy 250 Vat z podłączeniem do istniejącej instalacji.            2.0 kpl. 
79. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników  
      w gruncie kat.III-IV głebok. 20 cm  
      (2.10*1.09+1.07*2.85+1.44*2.85+0.98*1.88+1.21*1.90)+(5.02+12.44+ 
      +8.10)*0.72+(16.79*0.84)+(21.70+3.75*2+1.00+7.37)*0.85+ 
      +(6.85+4.17)*0.52                                                                                            83.756 m2 
 
     
80. Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie  
      kat.III-IV - za kaŜde dalsze 5 cm głebok. /pomniejszenie grubości o 15 cm/         83.756 m2 
81. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub. warstwy  
      po zagęszcz.   
      (2.10*1.09+1.07*2.85+1.44*2.85+0.98*1.88+1.21*1.90)+(5.02+12.44+ 
      +8.10)*0.72+(16.79*0.84)+(21.70+3.75*2+1.00+7.37)*0.85+(6.85+4.17)*0.52    83.756 m2 
82. Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm         83.76 m2  
83. Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŜdy dalszy 1 cm grub. warstwy po 
      zagęszczeniu /pomniejszenie grubości o 7 cm /.                                   83.76 m2  
84. ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej  
      z wyp. spoin zaprawą cem.   
      (1.09*2+2.10)+(1.07*2+2.85)+(1.44*2+2.85)+(0.98*2+1.88)+(1.21*2+1.90)          23.16 m 
85. Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej 
      gr. 6 i 8 cm  - 21-50 elementów/m2 /dotyczy opasek przy budynku oraz  
      płyt podestowych przy drzwiach wejściowych do budynku.                       83.76 m2  
     
 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów na miejscu budowy przed 
przystąpieniem do robót. 

1.3.3.  Montowana stolarka okienna i drzwiowa musi odpowiadać wymaganiom stawianym przez 
           Zamawiającego : 
           -  profil minimum 5 – komorowy koloru zgodnego z kolorystyką w Projekcie Budowlanym ze wzmocnieniem wewnątrz 
kształtownikiem ocynkowanym, 

-  okucia odwiedniowe o kolorze srebrnym galwanizowanym z mikrowentylacją, 
   stopniowanym uchyłem i zabezpieczeniem antywłamaniowym, 
   szyba zespolona TERMOFLOAT 4/16/4 K = 1,1 
-  w drzwiach – profil wzmocniony min. 5 – komorowy, ocieplany i wzmocniony, 

- szyby antywłamaniowe o wsp. K = 1,1 
- 2 zamki patentowe, 
- samozamykacz, 
- pochwyty przy otwieranych skrzydłach, 
- jedno otwierane skrzydło drzwiowe z moŜliwością blokady. 

 
1.3.5. Wykonawca udzieli minimum trzy letniej gwarancji na wykonane roboty. 
1.3.6. Wykonawca udzieli minimum pięcioletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę 

okienną, drzwiową i wrota.   
   1.3.7     Wszystkie materiały powinny posiadać Atesty, Aprobaty Techniczne, Deklaracje  
                 Zgodności.  
   1.3.8.     NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje 
                 i przepisy wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej będą stosowane 
                 przez Wykonawcę w języku polskim. 
  
   1.4.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
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           z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
   1.4.1.  Przekazanie Terenu Budowy.    

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy Teren 
Budowy, wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy oraz jeden egzemplarz Przedmiaru Robót wraz z wykazem stolarki i jeden 
komplet SST. 
 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 
          Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
           Dane techniczne budynku, 
           Ogólna charakterystyka robót, 
           Rysunki i obliczenia, 
           Przedmiar robót, 
           Karty informacyjne systemu ocieplenia ( szczegóły wykonywania robót ) 
           Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
           Zakres robót oraz przedmiar, które Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu 
           Umowy będzie zawierać następujące części : 
           -  ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu wraz z wykonaniem wyprawy tynkarskiej, 

 -  prace uzupełniające, 
 -  wymiana stolarki okiennej, 
 -  wymiana drzwi i bram (wrót) zewnętrznych, 
 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST  
 

Przedmiar Robót, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Przedmiarze robót, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona  
odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winne być zgodne z Dokumentacją  
Przetargową, Przedmiarem robót i SST. 
Dane określone w Dokumentacji przetargowej, Przedmiarze robot i SST będą uwaŜane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a róŜnice tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową, 
Przedmiarem robót lub SST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu robót, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.    
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 
         Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną.  
 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać teren budowy w stanie czystości, 
b) 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 uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed : 

a)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
     toksycznymi, 
c)  moŜliwością powstania poŜaru. 
 

1.4.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa   
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpoŜarowe. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.    

 
1.4.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

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

1.4.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami 
tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 
 
          Określenia podstawowe   
 

         UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco : 
 

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru 
nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami oraz występowania w jego imieniu spraw dotyczących realizacji umowy. 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną  jakości materiałów oraz 
robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie ustnej lub 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.   
 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.   
 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej  
ich wykonania.   
 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonaniu robót związanych 

          z budową, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
 
2.     MATERIAŁY 
 
2.1   Źródła uzyskania materiałów 
 
         Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 
2.2.  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 oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
             

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
   

2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli Dokumentacja Przetargowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
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zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej na tydzień przed uŜyciem materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez  
zgody Inspektora Nadzoru.  

 
3.     SPRZĘT 
 
         Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanego 
sprzętu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

  
4.     TRANSPORT 
           
         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

Niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
Spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

 
5.     WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.   Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją  
przetargową, przedmiarem robót, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywanych 
robotach objętych umową zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione   
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji przetargowej, 
przedmiarze robót i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, róŜnice normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
z tego tytułu skutki finansowe ponosi Wykonawca. 

    
6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
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Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
kadrowe, techniczne i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową , SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
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 kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
    elementów robót, 
-  system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i kierowania jakością 
    wykonywanych robót, 
 

 b)  część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót : 
 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
-  rodzaje i ilość środków transportu, 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
   transportu, 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (częstotliwość i rodzaj, pobieranie próbek, 
   legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
   wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  
osiągnąć załoŜoną 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, badań 
materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w SST, normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru moŜe ustalić 
zakres kontroli jeśli będzie konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3.    Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.   
   

6.4    Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, moŜna 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 



U S Ł U G I    P R O J E K T O W E    M A C I E J    K R A S O W S K I 
UL. Boczna 4/3,  74--320 Barlinek    TEL. 693969535      E-MAIL: up_krasowski@tlen.pl 

_________________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________________ 

Inwestycja: Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku 

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Ks. Michała Sopoćki 2, 74-300 Myślibórz    

6.5.   Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań jako kopie będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

 
6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu  
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy. JeŜeli wyniki badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową, przedmiarem robót i SST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
  

   Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają : 
   -  certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe 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, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.  
   i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
  1. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 
      partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
      jednoznaczny jej cechy. 
  2. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  
      a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
      tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
  3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą wykluczone. 

 
6.8.   Dokumenty budowy 
 
            1. Dziennik Budowy 

 
   -    Dziennik Budowy jest 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 Kierowniku Budowy – Wykonawcy. 
   -    Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
         robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
         budowy. 
   -    KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem  
        osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
        słuŜbowego. Zapisy mają być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
        chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
   -    Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
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         numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.   
   -    do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności : 

a) datę przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej, 
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  
       i harmonogramów robót, 
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 
f) uwagi i polecenia, 
g) daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
k) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
l) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
m) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru celem ustosunkowania się w tej sprawie. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń  
Wykonawcy robót. 
 

            2.    Rejestr Obmiarów 
 
            Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
             kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób  
             ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 
            3.    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 programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
            stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie  
            Inspektora Nadzoru.  
 
            4.    Pozostałe dokumenty budowy 
 
            Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1-3, następujące  
            dokumenty: 
            -    pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
            -    zgłoszenie rozpoczęcia budowy (robót budowlanych),  
            -    protokoły przekazania terenu budowy,  
            -    umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
            -    protokoły odbioru robót, 
            -    protokoły narad i ustaleń, 
            -   korespondencję na budowie. 
 

5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
 

           Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio   
            zabezpieczonym.  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  
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            natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty  
            budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na  
            Ŝyczenie Zamawiającego.  

 
7.     OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót 
 

           Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
           przetargową, przedmiarem robót i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
           Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  
           o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
           Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
           Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
           lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku  
           ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora  
           Nadzoru na piśmie.  
 
 

           Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej    

           płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym  

           przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  
 
   7.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
           Długości oraz odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  
           poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,  
           powierzchnie będą liczone w m²  jako długość pomnoŜona przez szerokość lub wysokość. 
           Ilości, które mają być odmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie 
           z wymaganiami SST. Obmiar wykonanych robót budowlanych dokonywany będzie zgodnie  
           z wymogami określonymi w odpowiednim do zakresu robót Katalogu Nakładów Rzeczowych.  

              (Dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złoŜonych  
              obiektów budowlanych. Metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do docieplenia  
              liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nie otynkowanymi, a następnie 
              od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nie docieplonych  
              przy załoŜeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nie otynkowanych mniejszych 
              od granicznej wielkości). 
 

7.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

           Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
           przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  
           JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne  
           świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  
           w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.  

 
  7.4.      Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

           Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe  
           w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza  
           się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich  
           zakryciem.  

           Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
           i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione  
           odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
           mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie  

           uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
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8. OBMIAR ROBÓT 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
-   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-   odbiorowi częściowemu,  
-   odbiorowi wstępnemu  
-   odbiorowi końcowemu. 
 
  8.1.      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 umoŜliwiającym   
            wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru  

            robót dokonuje Zleceniodawca wraz z Inspektorem Nadzoru.  
           Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
            i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
            niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika  
            Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających  
           zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet  
           wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
           z dokumentacja przetargową, przedmiarem robót, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
  8.2.      Odbiór częściowy 
 
           Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  
           częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru  
           robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 

8.3. Odbiór wstępny 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 Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona  
            komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  
            Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów,  
            wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  
            przetargową, przedmiarem robót i SST. 
            W toku odbioru  ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

            odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  
            uzupełniających i robót poprawkowych.  

            W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
            w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala   
            nowy termin odbioru ostatecznego.  
            W przypadku stwierdzenia przez komisję,  Ŝe 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 oraz bezpieczeństwo ruchu, 
            komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość wykonywanych robót w stosunku do  
            wymagań przyjętych w dokumentach umownych.  
 
  8.3.1   Dokumenty do odbioru wstępnego 
 
            Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
            sporządzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
            Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
            1. Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  
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                sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
            2. Specyfikacja Techniczna (podstawowa z Umowy i ew. uzupełniająca lub zamienna). 
            3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
            4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
            5. Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiarów (oryginały). 
            6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ. 
            7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

   i ew. PZJ. 
            8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
                załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
            9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełoŜenie linii  
                telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania  
                tych robót właścicielom urządzeń.  
 

W przypadku gdy według 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  
   według ustalonego przez Zamawiającego. 

   Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4    Odbiór końcowy  
 

                Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  

                stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
                Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
                z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1    Ustalenia Ogólne  
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

                Za roboty nie wykonane i materiały nie wbudowane Wykonawca nie otrzyma zapłaty. 
                Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
                (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
                Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać  
                wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone  
                dla tej roboty w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Przedmiarze robót i w Dokumentacji  
                Przetargowej.  
                Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
                - robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
                - wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi  
                  kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
                - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
                - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
                - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
                 

 
Barlinek, kwiecień 2011 r.  


