
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

I. WYMAGANIA OGÓLNE  
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia: 
Wymiana zużytych wykładzin w trzech korytarzach budynku 2-3 Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej w Bydgoszczy przy al. Kaliskiego 7 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją 
stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robót i będącymi przedmiotem zamówienia. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
(1) Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dachy 
(2) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
(3) Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys na bazie przedmiaru prac i dokumentacji 
projektowej.  
(4) Obmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i zestawieniem jednostek przedmiarowych. 
(5) Materiały - wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z aprobatami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inwestora. 
(6)Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
l.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z zakresem 
projektowanych robót budowlanych, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez producentów instrukcjami użycia materiału oraz 
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną w dalszej części specyfikacji rozumiane, jako 
szeroko pojęte przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczeństwo wszelkich czynności 
podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodność realizacji zadania z dokumentacją SST i 
poleceniami Inwestora. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 



Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 3 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu 
budowy – oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy). Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. 
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne i 
sanitarne, oraz miejsca składowania materiałów. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja obmiarowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedociągnięć w opracowanych dokumentach, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
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 oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową, 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie, 
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 uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 
na: 

1 lokalizację miejsc składowania materiałów, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 
dojazdowych, 
2 środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi, 
3. możliwością powstania pożaru 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 



Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 
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. 
 
l .5.6. 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 użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 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 
Wykonawca 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. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
 
1.5.7.Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Podczas 
realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez 
cały czas do momentu odbioru ostatecznego.  
Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania z terenu budowy materiałów z rozbiórek i 
demontażu, oraz wywożenia ich na najbliższe składowisko komunalne. 



Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.5.9.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inwestora. 
 
1.5.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepis, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Dopuszczenie materiałów do stosowania 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszą posiadać pozytywną 
ocenę techniczną, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
wykonawca wykonuje na własne  ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem 
 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałem 
Jeśli dokumentacja projektowa, lub  SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze przed użyciem tego materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inwestora. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, b yły zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
było  dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez wykonawcę. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu pierwotnego. 
Zamawiający nie dopuszcza składowania w remontowanych pomieszczeniach i ciągach 
komunikacyjnych materiałów w ilościach przekraczających niezbędne ilości do realizacji 
zaplanowanych prac dla jednej zmiany roboczej, lub ilości materiałów mogących spowodować 
przekroczenie wartości dopuszczalnych nośności stropów między kondygnacyjnych. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inwestora w przypadku braku 
wcześniejszych ustaleń. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Zamawiający udostępni Wykonawcy prac dźwig osobowy (windę) jedynie dla przewozu osób. 
 
4. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 
wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami 
Inwestora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inwestora. 
Sprawdzenie wykonania robót lub ocena ich jakości przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inwestora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. W 
przypadku opóźnień realizacji budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inwestor 
ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
5. Kontrola jakości robót 
 



5.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją SST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
o organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
o sposób zapewnienia bhp, 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 
5.2. 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. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji SST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
5.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Norma lub 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, d la których ww. dokumenty są wymagane przez SST 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 Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6. Odbiór robót 
6.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 



a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
Gotowość danej części robót do odbioru  zgłasza wykonawca pisemnym powidomieniem 
Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
6.3. 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 Inwestor. 
 
6.4. Odbiór ostateczny robót 
(1) 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 powiadomienie na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających 
lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i us tali  nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją SST z uwzględnieniem  
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 



(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentację podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

W przypadku, gdy wg 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 wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
6.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny 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 6.4 "Odbiór ostateczny robót". 
 
7. Podstawa płatności 
 
7.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej musi uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji obmiarowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

o robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
o wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
o wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
o koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
o podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszym opracowaniu obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 



niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
 
B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Grupa robót – 45.4 
Klasa robót – 45.43 
Kategoria robót  - Pokrywanie podłóg i ścian CPV 45430000  
Kategoria robót  - Kładzenie podłóg CPV 45432110 
Kategoria robót  - Kładzenie wykładzin elastycznych CPV 45432111 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac  
związanych z wykonaniem podkładów podposadzkowych samopoziomujących i montażem wykładzin 
rulonowych zgrzewanych 
Projekt przewiduje ułożenie wykładzin rulonowych klejonych całopowierzchniowo do podłoża i 
zgrzewanych na łączach 
Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac 
związanych z montażem wykładzin rulonowych 

1. MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące jakości materiałów rulonowych oraz materiałów niezbędnych do ich montażu 
regulują odpowiednie polskie normy 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
• dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa 

1.1 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone aprobatą wydaną przez 

Inwestora. 

1.2 Warunki przechowywania i składowania 



Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 

2. SPRZĘT 
2.1Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

3. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach i terenie samej budowy. 
Transport składowanie materiałów 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

4. WYKONYWANIE ROBÓT 
4.1Roboty wykładzinowe 
Charakterystyka wykładziny 
Ułożenie w pomieszczeniach elastycznej wykładziny obiektowej podłogowej rulonowej winylowej 
heterogenicznej o klasie użytkowej PN EN 649+PN-EN685, grubości całkowitej wykładziny 2,5 mm (grubość 
warstwy użytkowej 1,2 mm, warstwa zadrukowana 0,10 mm, warstwa spodnia 1,20mm) o masie 
powierzchniowej 3800 g/m2, klasie ścieralności PN-EN 660-2 grupa T, właściwościach antyelektrostatycznych 
PN EN 1815, trudno zapalnej (PN-EN-13501-1), odporności na poślizg DIN51130 klasa R11, o powierzchni 
zabezpieczonej i wzmocnionej PUR (poliuretan). Wykładziny klejone do podłoża na całej powierzchni z 
wyłożeniem cokolików naściennych na wys. 10 cm. Wykładzina przeznaczona do stosowania w obiektach 
użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu, w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi, np.: w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, szkołach, przedszkolach, hotelach, placówkach 
handlowych, dworcach, itp. oraz w pomieszczeniach przemysłu lekkiego o wysokiej intensywności użytkowania. 
Wykładzina wg wzoru z palety producenta w dwóch odcieniach szarych wg wyboru Inwestora. Wykonawca jest 
zobowiązany do ułożenia wykładzin według rysunków wykonawczych. Część centralna pomieszczenia 
wykładzina w odcieniu jasno szarym, obrzeża, cokoliki i strefy wejściowe w tonacji ciemniejszej szarej 
(gołąbkowej). 
Elastyczna wykładzina wielowarstwowa heterogeniczna z przeźroczystą warstwą użytkową, o 
klasie użytkowej 34/43- PN EN ISO 10874, grubości całkowitej wykładziny 2,5 mm (grubość warstwy 
użytkowej 1,2 mm) o masie powierzchniowej 3100 g/m2, klasie ścieralności PN-EN 660-2 grupa T, 
właściwościach antyelektrostatycznych PN EN 1815, trudno zapalnej (PN-EN-13501-1), odporności na 
poślizg DIN51130 klasa DS, o powierzchni zabezpieczonej i wzmocnionej PUR (poliuretan). Wykładziny 
klejone do podłoża na całej powierzchni z wyłożeniem cokolików naściennych na wys. 10 cm. 
Wykładzina przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu 
ruchu, w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, np.: w szpitalach i innych obiektach 
służby zdrowia, szkołach, przedszkolach, hotelach, placówkach handlowych, dworcach, itp. Wykładzina 
wg wzoru z palety producenta w dwóch odcieniach wg wyboru Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany 
do ułożenia wykładzin według rysunków wykonawczych.  
Lata gwarancji       - 10 

Grubość całkowita PN-EN 428     - 2,5 mm 
Grubość warstwy użytkowej PN-EN 429    - 1,2 mm 



Ciężar PN-EN 430       - 3,1 kg/m2  

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1 - Bfi-s1 
Zachowanie elektrostatyczne PN-EN 1815    - ≤2kV                                       
Odporność na ścieranie PN-EN 660-2    - Grupa T                            
Wgniecenie resztkowe PN-EN ISO 24343-1    - ≤ 0,1 mm 
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła PN-EN ISO 23999  - ≤0,4%  
Zwijanie się po działaniu ciepła PN-EN ISO 23999  - ≤8 mm                      
Odporność na światło PN-ISO 105-B02    - ≥6            
Odporność chemiczna PN-EN ISO 26987   - odporna 
Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkachPN-EN 4918 - odporna 
Odporność na poślizg PN-EN 14041/DIN 51130                        - Klasa DS. / R11 
 
4.2. Wymagania dotyczące podłoża. 
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe musi być: 
- wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 
- suche; maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie 
może przekraczać 2,5 %, 
- bez rys i spękań; wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed 
przystąpieniem do montażu wykładzin, 
- gładkie; na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 
wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, 
- równe oraz poziome; maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 
1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, 
- czyste i nie pylące; powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych 
zanieczyszczeń (farby, zaprawa, lepik itp.). 

4.3 Przygotowanie starych podłoży 
1.Do przygotowania podłoża użyć preparatu gruntującego na bazie wodnej zawiesiny lateksu, 

do wzmocnienia spójności i przygotowania każdego typu nasiąkliwego podłoża na bazie 
cementu, gipsu, anhydrytu i suchych tynków. Preparat powoduje zwiększenie przyczepności 
cementowych mas i zapraw wyrównujących również do podłoży nienasiąkliwych jak beton, 
gładki cement, marmur, płyty wiórowe i gipsowo-kartonowe, podłoża anhydrytowe i lany 
asfalt. Środek wzmacniający cementowe środki poziomujące oraz zaprawy cementowe. 
Dodatek do przygotowania rzadkiej zaprawy poprawiającej przyczepność.  
2.PODŁOŻE 
Podłoże musi być idealnie suche, zwarte i czyste, pozbawione pęknięć i części kruchych. 
Szczególną uwagę zwrócić na pozostałości po szalunkach. Występujące ewentualnie pęknięcia 
naprawić. 
Podłoża cementowe lub anhydrytowe mogą posiadać bardzo zwartą i mało nasiąkliwą warstwę 
powierzchniową w odróżnieniu od warstw pod nią leżących, które są kruche. W tym przypadku 
należy szczotkować powierzchnię dla umożliwienia penetracji przez preparat gruntujący. 

4.4 Wykonanie podłoża pod wykładziny rulonowe z masy samopoziomującej  
Masa samopoziomująca jest szybko wiążącą masą szpachlową o doskonałej rozlewności do 
wygładzania i wyrównywania normalnych podkładów stosowanych w budownictwie, łącznie z 
jastrychami ogrzewanymi, o grubości pojedyńczej warstwy od 1 do10 mm. 
Nadaje się do wyrównywania podkładów obciążanych wózkami na kółkach wg DIN 68 131, jak 
również do ogrzewania podłogowego i może być stosowana z wszystkimi wykładzinami 
tekstylnymi, elastycznymi i ceramicznymi. 
1.WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 



Sucha zaprawa samopoziomująca zmieszana z wodą daje płynną, o bardzo dobrych 
właściwościach przerobowych, szybko wiążącą i o skompensowanym skurczu masę szpachlową 
o doskonałej rozlewności i przyczepności do podłoża. Można stosować bez ryzyka powstania rys 
przy pojedynczej grubości warstwy do 10 mm. Po całkowitym związaniu osiąga wysoką 
wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, ściskanie i ścieranie. 
2.WAŻNE WSKAZÓWKI 
- Najlepsze warunki przerobu stanowi temperatura od + 15°C do + 35°C i wilgotność względna 
powietrza poniżej 75% 
- Niższe temperatury i wysoka wilgotność powietrza przedłuża, a wyższe temperatury i niska 
wilgotność powietrza skraca czas wiązania. 
- Nadaje się tylko do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
- Chronić  świeżo  położoną warstwę  masy  szpachlowej przed działaniem podwyższonej 
temperatury, bezpośrednim nasłonecznieniem i prądami powietrza. 
- Nie mieszać z innymi masami szpachlowymi. 
- Nie stosować pod parkiet klejony. 

3.NAKŁADANIE 
Wymieszaną masę szpachlową nakłada się na przygotowane podłoże, możliwe jest stosowanie 
rakli przy pojedynczej grubości warstwy 1-10 mm. Na dużych powierzchniach można nakładać także 
maszynowo. Czas urabialności do ok. 30 min. Nie stosować w temperaturach poniżej + 5°C. 
Dylatacje znajdujące się w podłożu należy ponownie naciąć. 

4.5 Warunki przystąpienia do układania wykładziny. 
Do układania wykładzin podłogowych rulonowych można przystąpić po: 
- zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac instalacyjnych, 
- wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach, 

- sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej. 
W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina rulonowa, nie należy wykonywać 
żadnych prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub 
też zawilgocenia ścian lub podłoża. Wykładzinę rulonową należy układać w pomieszczeniach, w 
których panują następujące warunki: 
- temperatura otoczenia 17 - 25 °C 
- temperatura podłoża 15 - 22 °C 
- względna wilgotność powietrza max 75% 
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 

- sprawdzić czy ilość wykładziny jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony, a wzory i kolory są 
zgodne z zamówieniem i pochodzą z jednej partii produkcyjnej, 

- wszystkie materiały (wykładziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montażem pozostawić w 
pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę na ten okres należy 
rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 

4.6 Klejenie wykładzin 
Do klejenia wykładzin użyć kleju dyspersyjno akrylowego  
1.CECHY TECHNICZNE 
Klej dyspersyjny na bazie polimerów akrylowych i ma postać pasty koloru beżowego, jest łatwym 
do rozprowadzenia, jest niepalny i nie zawiera substancji toksycznych, dlatego jego używanie nie 
stanowi zagrożenia dla zdrowia, a przechowywanie nie wymaga zastosowania szczególnych 
środków ostrożności. 



Czas oczekiwania około 10 - 15 minut, czas otwarty około 30 minut (przy 23 st.C) oraz szybkie i 
mocne wiązanie początkowe. Po wyschnięciu (ok. 24 godziny) tworzy wytrzymałą i elastyczną 
warstwę, dlatego może być używany w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego oraz tam, 
gdzie używane będą krzesła na kółkach.  
2.ZALECENIA 
- Nie należy nakładać w temperaturach niższych niż +10 st.C. 
- Nie należy używać w przypadku podłoży wilgotnych lub narażonych na ewentualne zawilgocenie 
od dołu. 
- Nie używać do PCW na piance z PCW i do okładzin tkaninowych ze spodem z spienionego 
PCW. 
3.SPOSÓB UŻYCIA: 
Powierzchnia, na którą będzie nakładany klej musi być sucha, chłonna, równa, odporna na 

nacisk i rozciąganie, pozbawiona szczelin, kurzu, elementów luźnych, lakierów, wosków, 
olejów, rdzy, śladów gipsu i produktów, które mogą utrudniać połączenie. 
Należy skontrolować wilgotność na całej grubości za pomocą higrometru węglikowego lub 
elektrycznego, pamiętając, że miernik elektryczny podaje wartości przybliżone. Poziom wilgotności 
nie może przekraczać: dla powierzchni cementowych 2,5-3%, dla powierzchni na bazie gipsu lub 
anhydrytu 0,5%. 
W  wypadku  konieczności   wyrównania   niespójnych   powierzchni,   wypełnienia   i połączenia 
szczelin, zapoznać się z kartami technicznymi produktów przeznaczonych do przygotowywania 
podłoży lub skontaktować się z serwisem technicznym.  
4.Nakładanie  
klej nakłada się za pomocą szpachelki z ząbkami, w ilości pozwalającej na całkowite połączenie 
spodu okładziny z podkładem. 
Czas oczekiwania zależy od chłonności podłoża i od warunków otoczenia (temperatura, 
wilgotność) i wynosi od 0 do maksimum 15 minut.  
5.CZYSZCZENIE 
Świeże plamy z kleju można usuwać wodą; zaschnięte czyści się alkoholem lub środkiem 
zalecanym przez producenta wykładzin. 
 
4.7 Układanie wykładziny 
Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycję 
kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu należy 
zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości dostępnej w opakowaniach 
jednostkowych. Zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu np. 24 
m2 wykładziny. Nadmiar będzie wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wiąże 
się z poniesieniem kosztów magazynowania. Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 
1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Wykładzinę 
dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany 
położonej najdalej od wejścia. 
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża. W tym celu 
należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed 
przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy 
ząbkowanej typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10 - 15 min od jego nałożenia) 
należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować 
wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 50 - 70 kg. Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez 
co najmniej 48 godziny. 



4.8 Spawanie na gorąco. 
Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne 
przystąpienie do pracy stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na stykach w skutek 
działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej. Styki wykładziny zafrezować za 
pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w powstałe wyżłobienie wprowadzić na 
gorąco sznur spawalniczy. Do spawania wykładzin zaleca się sznur o średnicy ø 4 mm. 
Po wykonaniu spawania nadmiar sznura należy ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną 
powierzchnię. Ścinanie sznura wykonujemy w dwóch etapach: 
- wstępne ścinanie spawu należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną prowadnicą lub za 
pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 
mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, gdy wykonany spaw jest 
jeszcze ciepły, 
- właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic zwracając uwagę, aby nie 
uszkodzić brzegów wykładziny. Ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym wystygnięciu 
spawu. 

5. KONTROLA JAKOŚCI 
5.1 Kontrola jakości wykonanych robót, wymagania 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów zgodności 
wykonywanych robót z wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 
- prawidłowość bezpieczeństwo prowadzonych robót. 
- zgodność robót z projektem technicznym. 
- badanie dostaw materiałów, 
- sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót 
- kontrolę poprawności i jakości wykonania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

6. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione 
będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a inspektorem nadzoru. 
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 
kosztorysowej. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających 
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty 
do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE  

8.1. Ustawy 



-      Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((Dz.U. 2013, poz. 1409, z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 
r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086). 

8.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich  aprobat technicznych,  zakresu  i formy aprobat oraz trybu   ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji    dotyczącej    bezpieczeństwa    i    ochrony    zdrowia    oraz    planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego    zakresu    i    formy    dokumentacji    projektowej,    specyfikacji 
technicznych    wykonania    i    odbioru    robót    budowlanych    oraz    programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
-  Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

8.3.Inne dokumenty i instrukcje 



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, 
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

 


