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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach inwestycji: REMONT BUDYNKU OŚRODKA 
ZDROWIA W PRZYŁĘKU .  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument kontraktowy przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych zakresem poszczególnych prac . 
 
1.4. Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 

szczegółowych instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm. 
Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
 Przy podejmowaniu decyzji uwzględnia się wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
 
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy : 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem obiektu do termomodernizacji  
  

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 
Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie. 
 
 
 
 
 



1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 
wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną 
oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
W przypadku gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi 
wymagania. 
 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia 
i odbioru robót. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, 
narzędzia, maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. 
Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Inwestorem. 
Wszelkie zmiany konstrukcji budynku z tym związane muszą być zatwierdzone przez uprawnionego 
konstruktora. 
Wykonawca zapewni niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed 
przekazaniem budowy Inwestorowi. 
Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą wynikającą z postępu 
i lokalizacją robót, spoczywa na Wykonawcy.  

Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice 
podające informacje o: 

- nazwie inwestycji 
- nazwie inwestora 
- nazwie i adresie Wykonawcy 

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie i na terenie obiektu w którym będą prowadzone roboty termo 
modernizacyjne . 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
 W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na terenie obiektu objętego termomodernizacją  i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 
lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
  

1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 
dla osób trzecich.  
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania.  
 
 
 



1.5.7. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
1.5.7.1. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.  
 
1.5.7.2. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji 
i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.   
 
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

2. Materiały i urządzenia 

2.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, certyfikatami lub świadectwami . 

2.2  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. 

2.4. 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 / Zarządzającego realizacja 
umowy. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zarządzającego realizacja umowy.  

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. 

4. Transport 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco. Środki 
transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach dojazdowych do terenu budowy.  



5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej, szczegółowych 

instrukcji producentów, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca w miarę potrzeb będzie wykonywał badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

.  

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w projekcie, stosować można wytyczne krajowe. 

7. Odbiór robót 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Zamawiający .  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu . 

7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

7.4. Odbiór końcowy 

7.4.1. Zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 
Odbioru końcowego 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 projektową i SST. 

7.4.2. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), ; 
 
 
 
 
 
 



7.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8. Podstawa płatności 
Sposób płatności określa umowa . Jednym ze sposobów jest obmierzona ilość Robót 

wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą 
miały ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 
w SST i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- robocizn bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Plac Budowy, 
- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 

9. Przepisy związane 
Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.), 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177). , 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881), 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późno 

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

poz. 2086). 
6. 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). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 
120, poz. 1126) 

8. 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). 

9. 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). 



10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389), 

11. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/, 

 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 9 każdej Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 


