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wykonania i odbioru rob6t
Inwestycja:

Rozbudowa i nadbudowa budynku o5rodka
edukacji ekologiczrej wraz z szambem
szczelny m bezodplywolyym i niezb gdnymi
przyNqczarni

Adres:

Siemionki
Gmina JezioraWielkie
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Nadgoplanski Park Tysi4clecia
ul. Wodna 9
88-150 Kruszwica
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Og6lne wymagania dotycz4ce wykonania rob6t

ROBOTY BUDOWLANE
l. Roboty

Юzbi6rkowe,roboty ziemne― kod CPV 451 H000■

2.

Roboty betonowe‐ kod CPV 45262311‐ 4

3.

Roboty murarskie‐ kod cPV 45262500‐ 6

4.

Roboty warskie̲kOd cPv 45410000‐ 4

5.

WykOnywanie pol鯉 76i konstcii dachOWyCh¨ kOd CPV 45261000‐ 4

6.
7.

&
9.

Roboty w zakresie stolarki budOwla可 ‐kOd CPV 45421000̲4
Roboty ciesielskic̲kOd CPV 4542200‐

1

ntalowanie przegめ g― kod CPV 45421141‐4
Ponanie sciani pOd16g‐ kod CPV 4543000‐ 0

10.

Roboty malarskie― kOd cPv 45440000̲3

11.

Roboty instalacyine wOdno‐ kanalizacyine i Satlitame kOd cPV 45330000‐ 9

12. Roboty instalacttne elekけ czn← kOd CPV 45310000‐ 3
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SPECYF'IKACJA TECHNICZNA
ROBOR BUDOWLANYCH

1.

WYMAGANIA OGoLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
rrz$mio1er1 niniejszej specyfrkacji technicznej (st) s4 wymagania tecbniczne dotyczloe
wykonania i odbioru rob6t zwiqzanych z rozbudowq i nadbudow4 budynku osro&u
edukacji ekologicznej wraz z wykonaniem szamba szczelnego Lezodplywowego i
niezbgdnych przyl4czy w Siemionkach gmina Jeziora Wielkie
1.2. Zal<res stosowania specylikacji technicznej
Szczeg6lowa ST jest stosowana jako dokument pnetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji roMt wymienionych w pkt. 1.1.

i

1.3. Okre5lenia podstawowe

Adaptacja

przystosowanie obiektu budowlanego

i

zaprojektowany
nowych warunkach

Antykorozja

do

pelnienia
zostal
zbudowany lub do eksploatacji w

odmiennej funkcji

zabezpieczente
konstukcyjnych

od tej, dla kt6rej

przed korozjq element6w
i wykofczeniowych obiektu

budowlanego

Aprobata techniczna

Atest

pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,
dopuszczajqca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrob6w, dla kt6rych nie ustalono
Polskiej Normy. ?uady i tT,b udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaZnione do tej
czynnoSci okre5lane s4 w drodze Rozporz4dzeir
wlaSciwych Ministr6w

dwiadectwo oceny wyrobu

lub

materialu pod

i bezpieczenstwa u4rtkowania
wydane przez upowaZnione instytucje panstwowe i
specjalistyczne plac6wki naukowo -badawcze
wzglEdem jako6ci

Bezpieczefstwo
realizacji rob6t
budowlanych

z4odne z przepisami bhp warunki wykonania rob6t
budowlanyc\ ale takie prawidlowa organizacja placu
budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialno6ci cywilnej w zwiqzku
z ryzykiem zawodowyn

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okre6lonym.
miejscu, a takze odbudow4 rozbudow4 nadbudowa,
przebudowa oraz modemizacja obiektu budowlanego

f

3--_l

Budowia

kazdy obiekt budowlany nie bgd4cy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak drogi, mosty, maszty
antenowe, instalacje przemyslowe, sieci uzbrojenia
terenu

Budynek

obiekt budowlany, kt6ry jest twale zttiqzlrrry z
gruntem, wydzielony z prznstrzeni za pomoc1przngr1d
budowlanych oraz posiada fundament i dach

Certylikat

mak bezpixzthstwa materialu lub wyrobu lvydany
specjalistycznq upowaznion4 jednostkg
naukowo-badawc zq llb lrz4d paitstwowy, wskazuj 4cy,
2e zapewntona jest zgodnoSd wyrobu z kryteriami
technicznymi okreflonymi na podstawie polskich
Norm, aprobat Gchnicznych oraz wla5ciwych

ptzez

przepis6w i dokumentow technicznych

DokladnoSd

vrymiar6w
Dokumentacja
budowy

zgodno66 wymiar6w wykonanego przr;dmiotu z
prryjglymi zilozeniami lub z dokumentacj4 technicznq
ogol dokument6w formalno-prawnych

i

technicznych

niezbgdnych do proyadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuj e:
- pozwolenia na budowg wraz z zalqczonym projellem
budowlanym
- dziennik budowy
- protokoty odbior6w czESciowych i

- projekty

wykonawcze
realizacji obiektu ,

tj.

kofcowych

rysunki

i

opisy

sluz4ce

- ksiqzki obmiar6w

Dziennikbudory

urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzelr i okoliczno6ci zachodz4cych w toku
wykonywania rob6t. Dziennik budowy wydawany jest
przez wladciwy organ nadzoru budowlanego

Elementy rob6t

wyodrgbnione z caloSci planowanych rob6t ich
rodzaje, b4d1 stany wmoszonego obiekhl sluz4ce
planowaniu, organizowanir.r, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji

Inspektor nadzoru
budowlanego

samsdzislna funkcja technicata w budownictwie
zwiqzarta z wykonywaniem technicznego nadzoru nad
robotami budowlanymi, kt6r4 moZe sprawowai osoba
posiadaj4ca odpowiednie uprawnienia budowlane i
bgd4ca czlonkiem Izby Inzynierow Budownictwa

fnwestor

osoba fizyczna lub prawna" inicjator i uczestrik
procesu inwestycyjnego, angthtj4ca swoje Srodki
finansowe na realizacjg zamierzanego zadania

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zvtiqzar:a z bezpoSrednim kierowaniem organizacjq
placu budowy i procesem realizacyjnym rob6t
budowlanych, posiadaj4ca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bgd4ca czlonkiem Izby Inzynier6w
Budowlanych

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicmego pod
katem jego zgodno6ci z Polskimi Normami,
przenracznnte i pr zy datrLo6ci4 uzytkow4

Kosztorys

Kosztorys ofertowy

dokument olaeSlaj4cy ilo56

i

wartoS6 rob6t
budowlanych spotz4Azany na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru rob6t, cen jednostkowych
robocizny, materiafu, narzut6w kosd6w po6rednich i
zysku
wyceniony kompletry kosztorys 6lepy

Kosztorys Slepy

opis rob6t w kolejno5ci technologicznej ich wykonania
z zestawienie material6w podstawowych

Kosztorys
powykonawczy

sporz4dzone przez wykonawca rob6t zesta\i/iede
iloSciowo-wartoSciowe zadania z uwzglgdnieniem
wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w tpkcie realizacji rob6t

Material budowlany

o96l

sztucznych,
stanowi4cych prefabrykaty
pol-prefabrykaty
sluzace do budowy remontow wszelkiego rodzaju
obiekt6w budowlanych oraz ich czgsci skladowych

i

Nadz6r autorski

i

material6w naturalnych

lub

forma kontroli, wykonywanej przez autaru projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji rob6t
budowlanych, polegaj4ca na kontoli zgodnoSci
rcalizacji z zaloircnielrni projektu oraz wskazywaniu i
akceptacji rozwi 4zart zanienrrych

Nadz6r inwestorski

Norma zuirycia

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w
zakresie jakofti i koszt6w realizowanej inwestycji

i ekonomicznie uzasadnionq
wielkoS6 (ilo6c) jakiego6 skladnika niezbgdnQ do
wytworzenia produktu o okre6lonych cechach
okreila technicznie

jako6ciowych

Obiekt budowlany

budynek wfi)z

z

i

instalacjami
vz4dzenrami
technicznymi, budowla stanowi4ca calo56 technicznouzy&owq wraz z instalacjami i urz4dzeniami, obiekt
malej architekhrry

Obiekt malei

architemry

niewielki obiekt uzytkowy sfuZ.4cy rekreacji i
utrzym.aniu porz4dku (ogrodzeni4 piaskownice,
Smietniki, place zahaw dla dneci, elementy
architektury ogrodowej)

Obickty liniOwe

Obmiar

drogi oraz sieci uzbroieniatechnicznego terenu

wymierzeni4 obliczenia

ilo6ciowo-wartoSciowe

faktycznie wykonanych rob6t
Polska Norma @N)

Pozwolenie na
budowg

dokument okredlajqcy jednoznacznie pod wzglgdem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiot6w. Normy w budownictwie stosowane sg
m.in. do material6w budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiektow budowlanych

decyzja administracyjna okre6lajqca

szczeg6lne

warunki zabapiecznnia terenu budowy i prowadzenia
rob6t budowlanych, olae5la czas uftkowania i
terminy rozbi6rki obiekt6w tymczasowyc[ okedla
szczegolowe wymagania dotycz4ce nadzoru na
budowie

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwtszana z opmcowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadaj4ca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bgd4ca czlonkiem Izby
Architekt6w lub In2ynier6w Budowlanych

PЮjekt Organizatti

zbi6r informacji pisemnych, wykres6w, obliczef i
rysunk6w niezbgdnych dla zagospodarowania placu

budowy

budowy, ustalenia niezbgdnych 6rodk6w
realizacyjnych otaz termin6w cz4stkowych i
zakohczenta budowy. Projekt organizacji budowy
sporz4dza Wykonawca rob6t. Projekt organizacji
budowy zatwierdza lnwestor
PrcDlok61 odbioru

rob6t

dokument odbioru rob6t

prztz inwestora

od

wykonawcy, stanorirdqcy podstawg Zqdania zaplaty

Przedmiar

obliczenie ilo6ci rob6t na podstawie dokumentacji
projektowej, ewentualnie z nanfiy (przy robotach
remontowych), w celu sporzqdzenia kosztorysu

Przepisy technicznowykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki
urrytkowania obiekt6w budowlanych

Roboty budowlanomontaZowe

budow4 a tak2e prace polegaj4c€ na montaZu,
modemizacji, remoncie lub rozbi6rce obiektu
budowlanego
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RobOty
zabezpleczaJlce

ポ 総辮 ‰ 出品rTЫ 蹴
Roboty zanikajqce

roboty budowlane, kt6rych efekty sq zakrywane w
trakcie wykonywania kolejnych etap6w budowy

聡器思写お 理葛艦裟轟Z蹴翼乳盤
pttZaha膨 づ
:蹴臓芯蹴鍔批∬
1庶

sami,

Wada techniczna

Znak bezpieczefstwa

niezachowani a przaz wykonawcg reZim6w w
procesie technologicznym powoduj4cy ograniczenie
lub uniemoZliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z
jego prznmaczeniem, za co odpowiedzialnodd ponosi
wykonawca

efekt

prawnie okre6lone oznakowanie nadawane towarom
wyrobom, kt6re uzyskaty certyfikat

i

1.4 Og6lne wymagania dotycz4ce wykonania rob6t
1.4.1 Wymagania dotycz4ce Wykonawcy Rob6t

wytonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosl ich wykonania oraz za zgodnogl z
Dokumentaci4 Projektowq specyfikaciq Techniczn4 i poleceniami Inspektora- Nadzoru.
Do obowiqzk6w wykonawcy Rob6t nale2y przed przyst4pieniem do rob6t opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu Zapewnienia Jakosci (pzD,
w kt6rym przedstawia sig zamierzony spos6b wykonania rob6t, mozliwoSci techniczne,
kadrowe
organizacyjne, gwarantuj4ce wykonanie rob6t zgodnie
projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
ustaleniami przekazarrymi przsz
Inspektora Nadzoru.

i

1.4.2

i

z

Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy rob6t

Kierownik budowy musi posiadad uprawnienia do pehrienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie - kierownika budowy i rob6t w specjalnosci konstnrkcfno''
budowlanej oraz by6 czlonkiem Izby In2ynier6w

Budowlanych

――――――‑1
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Kierownicy poszczeg6lnych ro*?jg*.rSl
(sanitamych i elektrycznych) musz4 posiadad
uprawnienia do pelnienia sarnodzilhej
furk"jt ahrr'.;ej
budowv i rob6t w odnowiedniej ;p;;jril"s;;''t -..uve w budownictwie - kierownika
czronumi Izby Inzynier6w
Budowlanych.
wymagany jest ciqgly nadzn kldry.technicznej
nad prowadzonymi robotami budowrano_
montaZowym.i remontu i modemizacj i.

1.5.

Materialy

1.5.1 Materialy wykorzystyg

do

wykonywania rob6t objgtych ninieisza

specyfikaci4 muszq spetniad wymogi odno5nych
do stosowania w budownictwie.

prrepisowiffiaopiolJl""

za' doptszczone do stosowania w budownictwie uznaje
sig wyroby, dla kt6rych wydano:

ceTrlkat

na.
Tak bezpieczeristwa. wyk3zulqcy? 2e zapewniono zgodnodC z kryteriami
technicznymi okre6lonymi na podstawie iofrti"f, Noon,
ap-t;t technicznylh oraz
wla6ciwych przepis6w i dokumentow technicmych (dla-wyroMw
*Jr"il;;d' *
z,anedzenin Dyrektora polskiego centrum Badafl i ceriynuc3i z2t maria
tsgi;: -Mp
22197 poz.216)

certvfikat zegdno.sci z Polsk4 Norm4 lub aprobatq techniczn4 (dla wyrob6w wymienionych
Rozporz4dzeniu MSWiA z 22 kwietria r99g r. w sprawie wyrob6* j-a.y"t'ao
ochrony_ przeciwpozarowej, kt6re mog4 by6 wprowadzone do obrotu
stos;wania
wyl4cznie na podstawie certyfikatu zgoanosil oz. u.. sstgg poz. 362lub *yrob6w,
dla
kt6rych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ltoiym aotonywana
otena
lest
zgodnoSci)

w

i

certyfikat lub deklaracig z Polsk4 NormQ lub aprobatg technicznq zgodnosci dla
material6w nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Roz:porz,4dznnta MSwiA z
fipca 199g
r. w sprawie system6w oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnodci oraz sposobu
znakowania wyrob6w budowlanych dopuszczonych do obrotui powszechnego stosowania
w budownictwie Dz. U. I l3l98

ll

poz.729)

r,

Dopuszcza sig stosowanie wyrob6w przemacznnych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. wyroby te musz4 posiadac oswiadczenia do-stawcy wyrobu, w
qnewnia si9 zgodnodd wyrobu z indywidualn4 dokumentacj4 oraz irzepisami i
!6rfp
obowi4zui4cymi normami. oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno uye wy&ne zgodnie
z warunkami okreSlonymi w Rozporz4dzeniu MSWiA z 24 lipca l99g-r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrob6w budowlanych nie mai4cych vptru/u na spelnienie wyrnagan
podstawowych oraz wyrob6w wytwarzanych i stosowanych wedfug uznanych zasad sznrki
budowlanej @2. U. 99/98 poz. 637).
Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom zfistaa4 pruEz Wykonawca wywiezione z
Terenu Budowy, bqdL zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uiycie tych material6w do innych rob6t, niz te
do kt6rych zostaly zakupione, to koszt tych material6w zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzrj rob6t, w ktorym znajdui4 sig niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczqc sig z jego nie przyjgciem i

niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie material6w

̲̲̲̲̲J

8

̲

盤

饉鷲鐵黎
登織 椰 島胤置

WariantOwa 7nOtOsowanie materiabw

l.6。

Sprzet

錮 鑑』
露鯰

蛛

瑞価町ぷ肥鷺れ式
胤課糖

瀦 懺 職 瀦 滲 鳳棚 柵 蹴
濫蠍 L棚1諺蹴 器lなlettLν蠍 胤 i辮 erdzai"n

珊盟
師 TP雛辮 留
搬富 μ酬 謬 鑑 椒 編 児ξ
舅
紺棚 呼 姉 de
躍 智 寵 鶏ぷ躊 甜 総 器
盤醐驚群滋籐認
織 躙 穏 盤T鶴 辮 :Ⅷ鼈

魃

H趙 ぶ:耀

b∬ ittw:お

槻潔精i侃げ
島ぶ爺

―
――… …
― ――
―

a

̲― ― ̲J 9 L̲

1.8 wykOnanie rOb6t
O"he zasady wyk。

搬

灘

面 a rO"t

孵

臨咆

椰

硼

蛛

瀦 灘 鶏 避 糀 器 t乳馘 蹴 織 :
拙 鶴 歌 霧Ъ
轟 地盟篤拙 徊 魔
芦 呻eltOm NadzOm ie

'留 協 」
赫 騒鯰 、
職FⅥ鶴
1。

l。

9.KOlltrola jak06ci

■1.zasady

kontrOlijak。

6ci ROb61

おSterowanie n przyg∝ 。
蠍踏蹴勇
晰m i wykOnani叫 奇
』
;麗 臨 計

趙
ΨL攪懺獄蹴懺 躊

蹴盤署

椰櫛驚輻 肥 硼∬
雉守
鵬批淵螂騨瀞
難篇l網露灘 :瀦榊
戦鷲I聾鷺鮮場捕蠅
‖
選麟議Ⅷ棚Ⅲ
:

̲̲J lo l…

̲

妨C範 ∝
¨
deogran輸
溜批陶 ギ
りsゅ

labOmゎ

" pomiesz銘

靴槻PttZ晰 ene Z OrganizOwaniem i prOw燃 dem baねi materiぉ
l.9.2.AtestyJak06ci lllateJabw

可nyct w

w pOnOsi

鵜 轄 螂 椰 嶽』
野
織 脇 ]聴巴 蹴
脇蠍
ふ絣 涸 mi蠍
飩
惚 1酬 鑽 鶉 :ンa ma
鵠 蝙 漁鶴」蹴

1.93.DOkulllenty budOwy

,?*ffi#;*f ;,'*#ffi
Spity

* <tzienniku Budow,

n"ioi ,*"
budowy,

#*AL_*-ip;;r*:x"#r

dotyczy(:przebiegu
ulitl#H im'iYmf:.fa. |;:m::-y
EsruuczneJ i gospodarczej
\T

stony

Kuhdy zarpis w Dzienniku Budoy.bed.zig
opaqzony dat4 jego dokonania, podpisem
osoby, ktora
dokonala zapisu z podqniem

Zapisy

b$q

i-i#u i*jrirf.u
w

czytelne, dokonane trwal4 technik4

bezpoSrednio jeden pod drugim, bez

pnerw

oraz stanowiska sfuZbowego.

porz4Ah chronologicznynr,

Zal4czone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgdq oznaczone kolejnymi
numerami zal4cznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

Do Dziennika Budowy nalezy wpisac w szczeg6lnoSci:

-

darq przskazanra Wykonawcy Terenu Budowy

- dxq Wzekaznia

przez Zanawiaj4cego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru proglamu zapewnienia jakosci i harmonogramu
rob6i, terminy io zpocz4cia

i

zakohcznnia poszczeg6lnych element6w Rob6t,

̲1

1 1

1 ̲

q-i-fl*:ffffi:I]::;
-*;H*:':Xl'll"'****,-.ip,r

PYoh

Dokumentapji
,m,"**,1*,;u#ii*e'Uvx'#'m':'*lllJ"ntt*fi;
ich opisem w
z
geotechnicarych

- zgodnosc """'n""y"n

warunk6w

przed i w trakcie
(pomiarowych) dokonywanych
georrezyjnych
czynnosci
Rob6t,
wYkonYwania
oraz wyniki przeprowadzonych badan z
- dane dotycz4ce material6w, pobierania pr6bek
podanierq kto je PrzeProwadzal,

T:ff;r"e

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

i

Prop-ozycje, uwagi wyja5nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
bgd4
przedlolone Inspeltorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
Budowy wykonawca podpisuje z
zaaaczaniem ich prz$gcia lub zajgciem stanowiska.
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-'##,?[?,;Inspektoradousrosunkowaniasis.
ruuu? nu,rraKru
I me rna uprawnief
wyko"awcy
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do wydawania poleceri

1.9.3.2. Ksigea obmiaru

Ksigga obmiaru stanov
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1.9.3.3. pozostale dokumentv
budowv.
Do dokument6w budowy
zalicza sig oprocz wymienionych
wyzei, nastgpuiqce dokumenty:
- protokoly przekazania
Terenu Budowy
- umowy cywilno_prawne
z osobami trzecimi i inne
umowy cywilno_prawne
- protokoly odbioru
Rob6t
-

protokoly z narad i ustaleri,

- korespondencjg na
budowie

1.9.4. ptz echowywanie
dokument6w budowy

*Hfy"H:wv

bede przechowvwane na
Terenie Budowy

w miejscu odpowiednio
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