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 WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach inwestycji WIELKIE RZECZY W MAŁYM MIEŚCIE 
„Modernizacja alejek spacerowych przy budynku Domu Kultury w Wolbromiu wraz ze 
zmiana nawierzchni z bitumicznej na kostkę od strony północnej budynku Domu 
Kultury”, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom.  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja niniejsza stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji zadania określonego w punkcie 1. 
Dokument niniejszy nie może funkcjonować w oderwaniu od pozostałych dokumentów 

przetargowych i stanowi łącznie z pozostałą dokumentacją całość materiałów opisujących 
przedmiot inwestycji oraz zakres prac związanych z zadaniem będącym przedmiotem 
przetargu. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych S T.        
(wyszczególnienie przedmiotu i zakresu robót podstawowych, towarzyszących i tymczasowych) 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót budowlanych w zakresie zgodnym z dokumentacją.   

 
Ponadto w zakres robót wchodzą: 
- organizacja placu budowy,  
- plan określający warunki bezpieczeństwa pracy, 
- plan uwzględniający organizację ruchu w okresie budowy,  
- plan zabezpieczenia przyległych chodników i ciągów komunikacyjnych w sposób 
uniemożliwiający wchodzenie na teren budowy osób postronnych, 
- kontrola jakości. 
 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługa operatorska do prowadzenia robót 
z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 
 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych 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 z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . 
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1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa. 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

 Projekt WIELKIE RZECZY W MAŁYM MIEŚCIE - komplet 
 specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych 
 przedmiar robót 
 kosztorys inwestorski 

 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 
1 Projekt organizacji i harmonogram Robót 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora 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 może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 
jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 

 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 uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  
 

WIELKIE RZECZY W MAŁYM MIEŚCIE  

4 
 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 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. 
 
 1.4.7. 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. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte 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 użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 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. 
Wykonawca jest zobowiązany 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 Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 Określenia podstawowe 
 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 
nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
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. 
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Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
 
Co najmniej na trzy tygodnie 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, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymogami projektu 
budowlanego. Za jakość materiałów, elementów i urządzeń przeznaczonych do robót 
odpowiada Wykonawca.   

Nie przewiduje się dostarczania materiałów przez Inwestora. W sytuacjach wyjątkowych, 
jeżeli Inwestor dostarczy materiały, Wykonawca robót nie odpowiada za ich jakość. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 
2.3. 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 dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów i wyrobów 
budowlanych należy utwardzić i odwodnić. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający 
ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i 
oznakować.  
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, 
należy zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w 
widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i 
przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach 
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magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów 
magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska 
materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do 
poziomu. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  
i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

2.6 Odbiór materiałów na budowie   

 
Materiały należy dostarczyć na budowę łącznie z dokumentacją, w tym: 

świadectwami jakości (certyfikaty, aprobaty techniczne, znak CE), kartami gwarancyjnymi, 
protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości o ich jakości przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonymi 
normami. 
 
2. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 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 użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH –  
 

WIELKIE RZECZY W MAŁYM MIEŚCIE  

7 
 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 

 utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
 stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony, 
 obsługiwany przez przeszkolony personel, 
 montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją 

producenta 
 używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom 

postronnym. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami i dotyczącymi jego 
użytkowania oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
zgodności. Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być 
dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji. 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia 
technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest 
dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub 
włączonym. 
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki 
narzędzi są zabronione. Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

 uszkodzonych zakończeń roboczych, 
 pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, 
 rękojeści krótszych niż 0,15m. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją 
producenta.  Wyniki kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub 
majstra budowy. 

 
   

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 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 Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
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Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 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, 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 

Celem kontroli będzie stwierdzenie osiągniętej jakości prowadzonych robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z rysunkami oraz wymaganiami 
specyfikacji, norm i przepisów.  

Kontrola jakości obejmowała będzie między innymi: 
Badania zgodności wykonanych robót z rysunkami poprzez sprawdzenie: 
- zgodności realizacji z projektem budowlanym; 
- czy ewentualne zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wprowadzone do 
rysunku i uprzednio uzgodnione z inwestorem, 
- czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane i wykonane zgodnie z przyjętymi 
ustaleniami. 
W razie stwierdzenia odstępstw od projektu budowlanego lub wprowadzenia zmian 
niezgodnych z ustaleniami z inwestorem, obowiązkiem wykonawcy będzie doprowadzenie 
realizacji do zgodności z dokumentacją i ustaleniami. Wszelkie koszty obciążą w takim 
wypadku wykonawcę. 
Wykonawca ma obowiązek każdorazowego powiadamiania inwestora o zakończeniu każdej 
roboty zanikającej, którą może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru oraz o każdym 
finalizowanym etapie. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 
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 ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
. 
6.5. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier 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. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że 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 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) 
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
 Dziennik Budowy 

 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953). Dziennik 
Budowy jest wymaganym 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 Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 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. 
 
 Rejestr  Obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 
 Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 protokoły odbioru Robót, 
 protokoły narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 
 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST 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. 
 
Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 
do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego 
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na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju 
robót.  Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. Ilość robót należy 
określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami nakładów 
rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 
 
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. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 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 także 
w przypadku występowania dłuższej 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.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 

 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

 dokumentacją projektową 
 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z inwestorem 
 ustaleniami z Projektantem 
 wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego 

zakresu robót. 
 
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 umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor 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 niż 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 w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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8.4. Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 
 
10. Informacje o terenie budowy. 
 

Inwestycja projektowana jest w budynku Domu Kultury w Wolbromiu.  
Działka położona jest w Wolbromiu na zurbanizowanym i uzbrojonym terenie. Działka 
posiada formalny zjazd.  
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt. WIELKIE RZECZY W MAŁYM MIEŚCIE, ul. 
Leśna 2, 32-340 Wolbrom 
 

 aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
 instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 umowa z inwestorem 

 
 Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z późniejszymi 

zmianami i powiązane rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinni odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 
nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późn zmianami. 

 Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r. i powiązane 
rozporządzenia 

 Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.03.169.1659 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych z 06.02.2003r. 

 Dz.U.03.121.1138. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 
28.05.1996r. 

 Dz.U.03.121.1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

 Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

 Dz.U.02.108.935 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
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 Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Środowiska" z dn.27.04.2001r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpożarowej" z dn.2408.1991r. za 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z 
późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia 

 Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. 
z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia 

 Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 

 
normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 
  
 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
 BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
 PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od 
wpływów zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
do odłączenia izolacyjnego i łączenia. 

 PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze 

zmianą PN-B-01706:1992/A z 1:1999 
 PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe 

zbiorniki wodne. Wymagania ogólne. 
 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze 

zmianą PN-B-01706:1992/A z 1:1999. 
 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
 PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
 PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. (1-5) 
 PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. Wymagania. 
 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania. 

 PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania. 

 PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 

 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 
wody. 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania. 

 PN-94/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 
wody. 

 PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 PN-EN ISO 10077-1:2002 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła. Część 1. Metoda uproszczona. 

 PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i 
temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania. 

 PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i 
temperatura powierzchni. Część 2. Liniowe mostki cieplne. 

 PN-EN ISO 13370:2001 Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. 
Metody obliczania. 

 PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 
przenikanie. Metoda obliczania. 

 PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/A  

 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 
zastosowania. 

 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem – przewodowe. 
 PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w 

instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
 PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
 PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji przetwarzania danych. 

 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego. 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
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 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

 PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1kV. 

 PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 

 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
 PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
 PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne. 
 PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
  PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Przewodnik B – projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 
 PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

Zasady ogólne. 
 PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 

Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
 PN89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
 PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynków. Ochrona specjalna. 
 PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
 PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Obciążenia pojazdami. 
 PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
 PN-87/B-02013 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie 

oblodzeniem. 
 PN-86/B-02014 Obciążenie budowli. Obciążenie gruntem. 
 PN-86/B-02015 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne środowiskowe. Obciążenie 

temperaturą. 
 PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie – wraz 

z poprawką PN-B-03002:1999/Ap 1:2001 oraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Az 
1:2001 i PN-B-03002:1999/Az 2:2002 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

 PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie –
wraz ze zmianą PN-B-03150:2000/Az 1:2001 

 PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 

wykonanie. 
 PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone z kruszywowych 

betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
 PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Belki zespolone krępe. 
 PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Belki zespolone smukłe 
 PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Słupy zespolone. 
 PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
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 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości 
obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. 

 PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne. 

 PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany – wraz ze zmianąPN-90/B-02867/Az 1:2001 

 PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań odporności 
dachów na ogień zewnętrzny. 

 PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych. 

 PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności 
materiałów budowlanych - wraz ze zmianą                                PN-93/B-
02862/Az1:1999 

   PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
palności materiałów budowlanych – wraz ze zmianą PN-B-0274/Az1:1999 

 PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania właściwości 
dymotwórczych materiałów. 

 PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania 
toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów. 

 PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Małe kominy. Badania w podwyższonych 
temperaturach. 

 PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
 PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 
 PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 

instalacji i urządzeń. Wymagania. 
 PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania. 

 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego. 

 PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

 PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni 
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania. 

 PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i 
temperatura powierzchni. Część 2: liniowe mostki cieplne. 

 PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 
przenikanie. Metoda obliczania. 

 PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

 PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła 
przez grunt. Metoda obliczania. 

 PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN206-1 Beton. Część 1. Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność. 
 PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 

użytkowania, konserwacji i napraw. 
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 PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach 
atmosferycznych. Klasyfikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery. 

 PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. (1-8) 

 PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań.  
 PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody 

badań. 
 PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Część 1. kruszywa lekkie do betonu, 

zapraw i zaczynu. 
 PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw. 
 PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien 

drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 
 PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni. Wymagania i 

metody badań. 
 PN-EN 1341:2002 (U) Płyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnętrznych 

nawierzchni  drogowych. Wymagania i metody badań. 
 PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść 

uruchamiane klamką lub płytką naciskową. Wymagania i metody badań. 
 PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i 

metody badań. 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1.skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 
 PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane. Część 1. definicje, wymagania i kryteria 

zgodności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opracował: 
 
 
 
 

…………………………………….. 
 
    


