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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne wykonania i odbioru 

robót jest. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO BUDYNKU SZKOŁY W 

KRZYWORZECE  [dotyczy części budynku wykorzystywanej na przedszkole] 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTY ST 

Specyfikacja ma zastosowanie do wykonania robót.  

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO BUDYNKU SZKOŁY W 

KRZYWORZECE  [dotyczy części budynku wykorzystywanej na przedszkole] 

l .4. OKREŚLENIE PODSTAW 

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską Normą 

PN-ISO 7607-1 „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo 

- Terminy Stosowane w Umowach”. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z projektem, umową i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca robót jest 

zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej budowy. W tym wytyczenia 

obiektów i sporządzenie inwentaryzacji 

 

l .5.1. PRZEKAZANIE TERENU BDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach dla umów na wykonanie robót 

inwestycyjnych przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz 

reperów. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a  uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

1. Zamawiający  przekaże   wykonawcy  dokumentację projektową, dziennik budowy, księgi 

obmiaru robót. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie  dokumentacji 

projektowej przekazanej przez zamawiającego, wykonawca sporządzi brakujące rysunki na 



własny koszt w 5 egzemplarzach i przedłoży je inspektor nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i przejęcia robót.  

Na terenie inwestycji należy umieścić tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

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 trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać plac budowy i .wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2.Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, wynikających ze skażenia, hałasu w tym 

prowadzenia robót powodujących nadmierny hałas w godzinach wyznaczonych przez 

inspektora nadzoru oraz będzie unikał innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

Lokalizację baz, warsztatów, magazynów,  składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

Stosowanie zabezpieczeń przeciw przedostawaniem się do atmosfery substancji i gazów 

trujących 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  

będzie   utrzymywać   sprawny   sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 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 przez niego wykonywanych albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.6. 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. 

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. 

15.7. Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i  za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty podpisania protokółu 

odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 

momentu wydania świadectwa przejęcia robót. 



Inspektor nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba ich utrzymanie,  

1.5.8. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami Prawo Budowlane. 

Dokumentacja powykonawcza zostanie sporządzona przez wykonawcę i wydana 

zamawiającemu w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej 

 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

terenowe oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wymagań prawnych w wypadku korzystania z podlegających ochronie 

patentowej materiałów, urządzeń bądź metod działania. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca robót co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

materiałów winien przedstawić inspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiego źródła 

będą dostarczane. Ewentualny sprzeciw inspektora pozyskiwania materiałów z podanego 

źródła powoduje konieczność jego zmiany i ponowne przedstawienie inspektorowi 

nadzoru do zatwierdzenia nowego źródła dostawy materiałów. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Materiały miejscowe pochodzące z wykopów, wytwarzane przez wykonawcę bądź 

pochodzące z odzysku mogą być wbudowane pod warunkiem uzyskania zgody 

inspektora nadzoru na ich wbudowanie. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

wykonawcę wywiezione z placu 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 nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

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 i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 

uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 



zorganizowanych przez wykonawcę. 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego-równoważnego 

stosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 

inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 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 zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

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 Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST, wskazaniach inspektora nadzoru i terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 

pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej., 

gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 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-

równoważnego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

jakości i warunków wyszczególnionych w kontrakcie, zostaną przez inspektor 

nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 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 kontraktem. Przy ruchu 

na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu 

na polecenie inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu 

budowy i na jego terenie na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za prowadzenie robót  zgodnie  warunkami 



dla umów na wykonanie robót inwestycyjnych, oraz za-jakość  zastosowanych  

materiałów  i  wykonywanych robót,   za  ich zgodność z wymaganiami ST, 

dokumentacją projektową, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora 

nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową 

lub przekazanymi na piśmie instrukcjami inspektora nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 

wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 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, ST, 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. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy inspektorowi nadzoru 

do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z kontraktem i ustaleniami 

inspektora nadzoru. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie  osiągnięcie  założonej jakości robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie  i 

wszystkie  urządzenia niezbędne  do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości inspektor nadzoru może  

żądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadawalający. 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 

częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami dla umów na 

wykonanie robót inwestycyjnych. 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. 



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. 

inspektor nadzoru będzie  miał  zapewnioną możliwość  udziału  w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca  tylko  w  

przypadku   stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę 

i zatwierdzone  przez  inspektora nadzoru.   Próbki   dostarczone   przez wykonawcę 

do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie   badania   i   pomiary   będą   przeprowadzone   zgodnie   z 

wymaganiami   norm.    W   przypadku.,    gdy    normy   nie    obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. • Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

wykonawca przedstawi na piśmie; ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej^ nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą sporządzane i przekazywane na formularzach 

według wzoru dostarczonego  lub  zaaprobowanego przez inspektora 

nadzoru. 

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. 

Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony  wykonawcy.   Inspektor  nadzoru,   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. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub  dodatkowych badań,  

albo  oprze  się wyłącznie  na • własnych  badaniach  przy ocenie  zgodności  

materiałów  i robót  z dokumentacją projektową i ST. 

W   takim  przypadku  całkowite  koszty  badań  i  pobierania  próbek poniesione 

zostaną przez wykonawcę. 



6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed   wykonaniem   badań  jakości   materiałów   przez   wykonawcę, inspektor 

nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  wykonawcę 

inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 

takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

5.8 DOKUMENTACJA BUDOWY  

5.8.1 Dziennik Budowy 

Dziennik     Budowy     jest     wymaganym     dokumentem     prawnym 

obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy    

Placu   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 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą  dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

 Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania wykonawcy placu budowy, 

 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości  i 

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,  

 daty, przyczyny  i okresy każdego opóźnienia, 

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót przez inspektora nadzoru,  

 z podaniem powodu, 

 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w  

związku z   warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

w   dokumentacji projektowej, 



 dane dotyczące  czynności     geodezyjnych     (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

 dane    dotyczące    sposobu    wykonywania    bezpieczeństwa    i zabezpieczenia 

robót, 

 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 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika 

Budowy będą, przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca 

podpisuje  z zaznaczeniem  ich przyjęcia lub  zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się 

do jego treści 

5.8.2. Księga Obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego 

postępu każdego z elementów wykonanych robót.  

5.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l) i (2) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania wykonawcy placu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokóły z narad i polecenia inspektora nadzoru  

f)  korespondencję budowy 

5.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy należy przechowywać na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

spowoduje jego bezzwłoczne odtworzenie w formie przewidzianej prawem 

Wszystkie dokumenty winny być dostępne dla inspektora nadzoru i  przedstawiane do 

wglądu przedstawicielom inwestora i inspektorom Państwowego Nadzoru Budowlanego 

7. PRZYJĘCIE ROBÓT 

Przyjęcie robót należy przeprowadzić zgodnie z procedurą opisaną w warunkach dla 

umów na wykonanie robót inwestycyjnych. 

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

8.1. Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kontraktowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia robót na czas ich 
realizacji  
Kwota na jaką zawarto umowę ubezpieczenia nie może być niższa od 50% wartości 

przedmiotu kontraktu 

Koszt zawarcia ubezpieczenia budowy na czas jej realizacji ponosi wykonawca 



8.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia należytego wykonania robót i 
wszystkich wymaganych gwarancji. 

Koszty pozyskania zabezpieczeń należytego wykonania budowy oraz wszelkich innych 

wymaganych gwarancji ponosi wykonawca. 

8.3. Koszt zajęcia pasa drogowego. 

Koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia na nim urządzeń wymienionych w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999r. [Dz. U. Nr 59 póz. 623] w 

sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych winien być uwzględniony przez 

wykonawcę w cenie ofertowej. 

 

8.4. Koszty oznakowania budynku  
Koszty oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa oraz koszty wyposażenia 

budynku w sprzęt ochrony przeciwpożarowej ponosi wykonawca 

8.5 Ustalenia ogólne. 

Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktach 8,1 do 8,4. niezbędne dla 

kompleksowego zakończenia budowy w tym koszty wszelkiego rodzaju badań, pomiarów 

i ekspertyz, koszty oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa i wyposażenia w 

sprzęt ochrony p. poż. oraz koszt inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej należy 

ująć w cenie wykonywanych robót 



II      WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

W ramach opracowania nie projektuje się żadnych nowych elementów 

zagospodarowania działki 
 

3. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Budynek będący przedmiotem opracowania wybudowany został w pierwszej połowie 

lat sześćdziesiątych z przeznaczeniem na szkołę podstawową. W latach 

siedemdziesiątych do istniejącego budynku dobudowano dodatkowy fragment 

Część dydaktyczna budynku o dwu kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia 

Sala zajęć ruchowych i łącznik parterowe bez podpiwniczenia 

Na parterze nowo dobudowanej części budynku zlokalizowano kotłownię węglową i 

magazyn opału [taką funkcję pomieszczenia te pełnią nadal] 

Na I piętrze dobudowanej części budynku zaprojektowano kuchnię z jadalną. 

W kolejnych latach piętro dobudowanej części budynku oraz część pomieszczeń I pietra 

części dydaktycznej  adaptowano na przedszkole dwuoddziałowe  

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku z cegły ceramicznej pełnej 

Stropy budynku żelbetowe gęstożebrowe typu DMS i Dz3 

Schody żelbetowe wylewane na mokro 

Nadproża okien i drzwi z elementów prefabrykowanych L 22 

Stropodach płaski niewentylowany 

 

4. ZAKRES OPRACOWANI 
 

W ramach opracowania zaprojektowano: 

Obudowę i  instalację oddymiania klatki schodowej w części budynku przeznaczonej na 

przedszkole w tym: 

-wymianę istniejących drzwi zewnętrznych wejścia do klatki schodowej na drzwi 

napowietrzenia 

-wstawienie pod stropem klatki schodowej okien [klap oddymienia] 

-wykonanie obudowy klatki schodowej na I piętrze budynku 

-wykonanie i instalacji elektrycznej sterowania otwieraniem klap dymowych i drzwi 

napowietrzenia klatek oraz dobór czujek dymowych. 

-montaż w pomieszczeniu klatki schodowej i pomieszczeniu komunikacji ogólnej I 

piętra modułów oświetlenia awaryjnego 

-wymianę istniejących schodów na nowe 

Podział budynku na  odrębne strefy pożarowe w tym: 

-część szkolna zaliczana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III 

-część zajmowana na przedszkole zaliczana do kategorii zagrożenia ludzi ZL II 

Wydzielono kotłownie ścianami i stropami o odporności ogniowej wymaganej §220 

ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi 

zmianami w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

 



5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU 
 

Kody CPV 

453430000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

 

Część szklona 

Budynek o dwu kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia 

Wysokość budynku od najniżej położonego wejścia do wierzchu stropodachu 7,50 m 

[budynek niski] 

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III 

Wymagana klasa odporności pożarowej D 

Ilość osób jaka jednocześnie maksymalnie jednocześnie przebywa w szkole 

-uczniowie            57 

-nauczyciele             7 

-sprzątaczki i personel techniczny          4 

-rodzice dzieci          12 

Ogółem           80 

 

Przedszkole 

Budynek o dwu kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia 

Wysokość budynku od najniżej położonego wejścia do wierzchu stropodachu 7,50 m 

[budynek niski] 

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III 

Wymagana klasa odporności pożarowej C 

-dzieci            36 

-przedszkolanki            4 

-sprzątaczki, obsługa kuchni i personel techniczny        4 

-rodzice dzieci          10 

Ogółem           54 

 

W ramach opracowania przewidziano podział budynku na dwie oddzielne strefy 

zagrożenia pożarowego 

 

W części budynku zajętej na szkołę[kategoria zagrożenia ludzi ZLIII] nie projektuje 

się żadnych nowych elementów zabezpieczenia przeciwogniowego.  

Powierzchnia szkolna nie przekracza 1000 m
2
 co powoduje że dla tej części budynku 

nie wymagane jest wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych 

 

W części budynku zajętej na przedszkole zaprojektowano: 

-obudowę i oddymianie klatki schodowej  

-wymianę istniejących okien ścian zewnętrznych na styku części szkolnej i przedszkola 

na okna odporności ogniowej EI 30 

Powierzchnia zajęta na przedszkole wynosi 138,10 m
2
. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w przedszkolu nie wymagane jest projektowanie instalacji hydrantów 

wewnętrznych 

 

W pomieszczeniach kotłowni zaprojektowano: 

-oddzielenie pomieszczenia kotłowni od pomieszczenie magazynu opału ścianą 

oddzielenia pożarowego EI 120 z drzwiami osadzonymi w jej powierzchni EI 60 



-zabezpieczenie przeciwogniowe stropu pomieszczenia składu opału sufitem 

podwieszonym z dwu warstw płyt gipsowych ognioodpornych w systemie Rigips 

4.05.29 z podwójnym opłytowaniem płytami Glasroc F [Ridurit] grubość 2*15 mm na 

stelażu z profili CD60-Rigips 4.05.29 

 

Wymagana odporność ogniowa elementów budynku  
 

Klasa  

Od. Poż. 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku   

 Główne 

Konstr. 

nośne 

konstrukcja 

dachu 

Stropy Ściana 

zew. 

Ściana 

wewnętrzna 

Pokrycie  

dachu 

Część budynku należna przedszkolu 
      C     R 60       R 15             REI 60 EI 30       EI 15-   RE 15 

 Ściany 

cegły z 

ceramicz

nej 

grubość 

38 i 25 

cm z 

dwustron

nym 

tynkiem 

istniejące 

REI 240 

 

Konstrukcję 

nośną 

stropodachu 

stanowi strop 

żelbetowy 

gęstożebrowy typ 

Dz3 REI 60 

Strop partery 

gęstożebrowy typu 

Dz3 REI 60  

Ściany z cegły 

ceramicznej 

grubość 38 cm 

z dwustronnym 

tynkiem 

REI120 

Ściany z cegły 

ceramicznej 

grubość 25 i 38 

cm z 

dwustronnym 

tynkiem REI 

240 

Pokrycie 

dachu z papy 

zgrzewalnej 

na wylewce z 

zaprawy 

cementowej 

EI 30 

Część budynku należna szkole 
D R30 bez wymagań REI30 EI30 bez wymagań Bez wymag. 

 ściany 

cegły z 

ceramicz

nej 

grubość 

38 i 25 

cm z 

dwustron

nym 

tynkiem 

istniejące 

RE240 

Konstrukcję 

nośną 

stropodachu 

stanowi strop 

żelbetowy 

gęstożebrowy typ 

Dz3 REI 60 

Strop partery 

gęstożebrowy typu 

Dz3 REI 60 

Ściany z cegły 

ceramicznej 

grubość 38 cm 

z dwustronnym 

tynkiem 

REI120 

Ściany z cegły 

ceramicznej 

grubość 25 i 38 

cm z 

dwustronnym 

tynkiem REI 

240 

Pokrycie 

dachu z papy 

zgrzewalnej 

na wylewce z 

zaprawy 

cementowej 

EI 30 

Kotłownia 
 R120  REI60 EI30 EI60  

 ściany 

cegły z 

ceramicz

nej 

grubość 

38 i 25 

cm z 

dwustron

nym 

tynkiem 

 Strop gęstożebrowy 

typu Dz3 REI 60 

Ściany z cegły 

ceramicznej 

grubość 38 cm 

z dwustronnym 

tynkiem 

REI120 

Ściany z cegły 

ceramicznej 

grubość 25 i 38 

cm z 

dwustronnym 

tynkiem REI 

240 

 



istniejące 

RE240 

Magazyn opału 
 R120  REI60 EI30 EI120  

 ściany 

cegły z 

ceramicz

nej 

grubość 

38 i 25 

cm z 

dwustron

nym 

tynkiem 

istniejące 

RE240 

 Strop gęstożebrowy 

typu Dz3 osłonięty od 

spodu sufitem 

podwieszonym z płyt 

gipsowych 

ognioodpornych  w 

systemie Rigips 

4.05.29 z podwójnym 

opłytowaniem płytami 

Glasroc F [Ridurit] 

grubość 2*15 mm na 

stelażu z profili CD60-

Rigips 4.05.29  

REI120 

 

Ściany z cegły 

ceramicznej 

grubość 38 cm 

z dwustronnym 

tynkiem 

REI120 

Ściany z cegły 

ceramicznej 

grubość 25 i 38 

cm z 

dwustronnym 

tynkiem REI 

240 

 

 

6. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA 
Kody CPV 

45262690-4 Remont starych budynków 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 

45262310-7 Zbrojenie 

45262300-4 Betonowanie 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45421131-1 Instalowanie drzwi 

45421132-8 Instalowanie okien 

45442110-1 Malowanie budynku 

45431100-8 Kładzenie terakoty 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

 

Z racji ograniczonych środków finansowych roboty zabezpieczenia przeciwpożarowego 

wykonywane będą w dwu etapach 

W ramach etapu pierwszego należy wykonać obudowę i oddymianie klatki schodowej 

w pomieszczeniach przedszkola tym. 

-wymienić drzwi zewnętrzne wejścia do klatki schodowej o szerokości w świetle 

ościeżnicy 90 cm na drzwi aluminiowe o szerokości podanej w części rysunkowej 

opracowania 

-wykucie otworów i zamontowanie w ich powierzchni okien oddymienia Typy okien i 

rodzaje siłowników do ich otwierania  podano w załączonej specyfikacji  NSHEV/1 i 

NSHEV/2  

-wykonać ściankę działową obudowy schodów na I piętrze budynku i osadzić w jej 

powierzchni drzwi oddzielenia pożarowego EI30 

-rozebrać i ponownie wykonać w sposób podany w części rysunkowej opracowania 

schody wewnętrzne  



-wymienić na I piętrze budynku drzwi o szerokości 80 cm na drzwi o szerokości 90 cm 

-wykonać malowanie wewnętrzne pomieszczeń w których projektowane jest wykonanie 

robót murowych i betonowych . 

-wykonać montaż czujek dymowych 

-wykonać instalacji elektryczną sterowania otwieraniem klap dymowych i drzwi 

napowietrzenia klatki schodowej. 

-wykonać montaż w pomieszczeniu klatki schodowej i pomieszczeniu komunikacji 

ogólnej I piętra modułów oświetlenia awaryjnego 

Etap drugi – roboty w kotłowni 

W ramach robót należy 

-wymienić istniejące drzwi stalowe z pomieszczenia opału do pomieszczenia kotłowni 

na drzwi odporności ogniowej EI60 

-wykonać w pomieszczeniu magazynu opału sufit podwieszony zabezpieczenia 

przeciwogniowego stropu do stanu REI120 

Etap drugi – wymiana okien  

-wymienić w pomieszczeniach przedszkola na I piętrze budynku istniejąca okna z 

profili PCV na okna odporności ogniowej EI30 [ okna oznaczone w części rysunkowej 

opracowania 06 i 09 
 

7. KONSTRUKCJA SCHODÓW 
Kody CPV 

45262310-7 Zbrojenie 

45262300-4 Betonowanie 

 

Zaprojektowano do wymiany schody w części budynku zajętej na przedszkole  

Schody wykonać wg rys. K1 

Beton schodów B20 

Stal zbrojenia schodów RB500W 

 
Normy i przepisy związane 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe projektowanie i obliczanie 

Konstrukcje murowe. Zeszyt ITB nr 425/2006 

PN-B-02001:1982  Obciążenie budowli-Obciążenia stałe 

PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli-Obciążenie zmienne  technologiczne - 

Podstawowe obciążenie technologiczne i montażowe 

PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Apl:2004 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 

sprężone – Obliczenia statyczne i projektowanie 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Zeszyt ITB nr 431/2010 

Tynki. Zeszyt ITB nr 388/2011 

Zabezpieczenia ognioochronne konstrukcji budynku. Zeszyt ITB nr 413/2005 

Montaż  okien i drzwi balkonowych. Zeszyt ITB nr 421/2011 

Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych. Zeszyt ITB nr 397/2006 

Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Zeszyt ITB nr 387/2011 

PN-E-05010:1991 Zakres napięciowy instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
PN-IEC-4-40:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 



dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego- Inne wyposażenie – Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6. 
Sprawdzenie 
 

INNE POSTANOWIENIA 

Materiały do wbudowania wymienione w projekcie budowlanym, kosztorysie 

inwestorskim i ST należy traktować jako referencyjne  

Wykonawca może do wykonania robót użyć materiałów innych niż to wymieniono w 

ST z zastrzeżeniem że wbudowane materiały będą się charakteryzowały parametrami 

techniczno eksploatacyjnymi nie gorszymi niż materiały wymienione w projekcie 

budowlanym, kosztorysie inwestorskim i Specyfikacji Technicznej 

 

Sporządził 

inż. Kazimierz Wawrzyniak 


