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WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku gimnazjum, 
dociepleniem ścian i części stropodachu, wymianą częściową stolarki okiennej i drzwiowej, obróbek 
blacharskich (rynien i rur spustowych, parapetów, ogniomurów i pasów nadrynnowych) 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji j.w.  
 
1.4. Określenia podstawowe zgodnie z terminologią Prawa Budowlanego i obowiązujących norm 
budowlanych    
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania i przedstawienia metod przyjętych do wykonania głównych elementów 
robót.  
 
1.5.1. Rysunki Wykonawcy  
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych Rysunków, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez 
dodatkowych kosztów. Oprócz ST, Rysunków i innych informacji o których mowa w kontrakcie, 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne 
ważne dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem. Wykonawca może 
dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz każda część musi być 
kompletna w stopniu aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako 
oddzielna część Robót.  
 
1.5.2. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów. magazynów, składowisk ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
- możliwością powstania pożaru.  
 
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.. mieszkalnych i 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 albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  



Jeżeli Wykonawca zastosuje materiały zgodne ze Specyfikacją, a materiały te w czasie późniejszym 
okażą się szkodliwe dla środowiska, wszelkie wynikające z tego opłaty będą ponoszone przez 
Zamawiającego.  
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1 Źródła uzyskania materiałów  
Na trzy tygodnie przed planowanym użyciem materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do udokumentowania Inżynierowi, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Zastosowanie materiałów z innych źródeł musi być zgodne z lokalnymi wymogami.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Zatwierdzone materiały alternatywne 
nie mogą być później zmieniane bez zgody inspektora.  
 
3. SPRZĘT WYKONAWCY  
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 odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w 
czystości. 
  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.  



Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 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 będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1 System Zapewnienia Jakości (SZJ)  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych 
materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Powinien przedstawić, do aprobaty Inspektora,  
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo na życzenie Inspektora. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek. opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w testach.  
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 
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora, 
6.5. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub 
urządzenia i sprzęt, które posiadają:  
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  
B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi ST.  
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.  
6.6. Dokumenty budowy  
( 1 ) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.  
(2) Księga obmiarów  
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, 
obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót..  
(3) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty:  
a). pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b). protokoły przekazania terenu budowy,  
c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,  
d). protokoły odbioru robót,  
e). protokoły z narad i instrukcje Inżyniera,  
f). korespondencję na budowie.  
(6) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  



Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu realizacji 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej. objętości będą 
wyliczone w rn3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
7.4. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Obmiar robót podlegających zakryciu Przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą Uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
a). Przejęcie Robót i Odcinków,  
b). Przejęcie części Robót  
c). Świadectwo Wykonania,  
8.1. Przejęcie Robót i Odcinków.  
Roboty będą przejęte przez Zamawiającego kiedy:  
- roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem,  
- świadectwo przejęcia dla robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że zostało wystawione 
Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia Inspektora nie 
wcześniej niż 14 dnie przed tym, kiedy roboty będą w Opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do 
przejęcia. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki, to Wykonawca będzie mógł podobnie wystąpić o 
Świadectwo Przejęcia dla każdego Odcinka.  
8.1.1. Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków  
Zamawiający określa formę Dokumentacji Protokółu Odbioru Ostatecznego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację projektową 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. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PB,  
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PB,  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na kanalizację teletechniczną, 
sieci energetyczne, gazowe, oświetlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń.  
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
8.2. Przejęcie części robót.  
Inspektor może, według wyłącznego uznania Zamawiającego, wystawić Świadectwo Przejęcia dla 
jakiejkolwiek części robót stałych. Po wystawieniu przez Inspektora Świadectwa Przejęcia dla jakiejś 



części Robót, Wykonawcy jak najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą 
być konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca 
przeprowadzi te próby końcowe tak szybko jak będzie praktycznie  
możliwe do wykonania, przed datą upływu odnośnego okresu zgłaszania wad.  
8.3. Świadectwo wykonania.  
Inspektor wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów 
Zgłaszania Wad, lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz 
ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wad. Kopia Świadectwa 
Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego.  
Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ogólne przepisy  
Podstawą płatności będzie protokół odbioru robót końcowy lub częściowy podpisany przez Inżyniera, 
Zamawiającego oraz Wykonawcę robót oraz inne osoby wskazane przez Zamawiającego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).  
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  
 

• Wymiana okien na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV we wzorze i 

podziale stolarki istniejącej 

• Osadzenie podokienników  szer 35-40 cm  

• Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia  Drzwi przeszklone we wzorze drzwo istniejących, 

 
1.0. ELEWACJA 

• Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do  

• Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  

• Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadającej się do użytku  



• Podmurowanie murów ogniowych  

o materiał: cegła budowlana pełna  

• Osłony okien folia polietylenowa  

• Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i 

zmycie  

• Przygotowanie podłoża jednokrotne gruntowanie emulsją KREISEL  

o material: emulsja gruntująca KREISEL  

• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system KREISEL  

o materiał: płyty styropianowe frezowane FS-15 gr. 10 cm  

o uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych KREISEL  

o dyble plastikowe "z grzybkami"  

o siatka z włókna szklanego  

o listwa cokołowa  

o kątownik aluminiowy ochronny  

• Wyprawa elew. cienkowarstwowa mineralna KREISEL gr. 2 mm wyk. ręcznie – dwukrotnie 

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej   

o materiał: podkładowa masa tynkarska KREISEL  

• Gruntowanie podłoży preparatami KREISEL  

o materiał: preparat gruntujący KREISEL  

• Wyprawa elew. cienkowarstwowa mineralna gr. 2 mm WZÓR KORNIK  W KOLORZE  

• materiał: mineralny tynk dekoracyjny w kolorze wskazanym przez Zamawiającego 

• Wyprawa elew. cienkowarstwowa mineralna gr. 2 mm wyk. ręcznie na COKOLE w innym 

kolorze 

• Wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej szer. ok. 30 cm  Parapety 

zewnętrzne  

o materiał: blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze ciemny brąz   

 

2.0.  DACH 

• Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane płytami z wełny 

mineralnej PAROC  

o materiał: płyty z wełny mineralnej PAROC ROS 40 grubości 18 cm  

o folie paroprzepuszczalne PAROC  

o bitumiczna masa klejąca  

o łącznik mechaniczny  

• Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu z płyt z wełny mineralnej twardej  

o materiał: papa zgrzewalna dkd podkładowa  

o papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia  

o papa asfaltowa na tekturze  

o kominki wentylacyjne  

• Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej  

o blacha stalowa ocynkowana płaska  



• Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej  

o blacha stalowa ocynkowana płaska  

• Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej  Ogniomury, pasy 

nadrynnowe, zadaszenia  

o blacha stalowa ocynkowana płaska  

• Pokrycie pasa nadrynnowego i poszerzenie po dociepleniu  

o polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej 

nawierzchniowa  

• Demontaż instalacji odgromowej, wykonanie nowej oraz wykonanie i dostarczenie protokołów 

badań instalacji  

o kompletna instalacja odgromowa  

o protokoły badań  

 
II. Warunki prowadzenia i odbioru robót: 
Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i ogólnie obowiązującymi przepisami w 

tym techniczno-budowlanymi, zastosowane materiały winny być zgodne z dopuszczonymi do 

stosowania przez ITB, poparte odpowiednimi atestami, certyfikatami oraz świadectwami jakości. 

Warunki odbioru robót zgodne z „Warunkami prowadzenia i odbioru robót” oraz „Nowy Poradnik 

Majstra budowlanego” Wydawnictwo ARKADY, „Domy jednorodzinne” Wydawnictwo ARKADY. 

 

III. Podsumowanie: 
Opisane w dokumentacji technicznej i kosztorysowej materiały i urządzenia nie są narzucone 

wykonawcom. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów 

i urządzeń niż opisane w dokumentacji pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych. 

Wykonawca, który zastosuje inne materiały i urządzenia musi złożyć w ofercie stosowne dokumenty 

uwiarygodniające te materiały i urządzenia.  

Dla prawidłowego obliczenia i skalkulowania wartości zadania Wykonawca robót powinien 
przed złożeniem oferty dokonać oględzin przedmiotu zadania i wskazać ewentualne 

zastrzeżenia bądź proponowane zmiany w przyszłym zrealizowaniu zadania. Roboty nie 
skalkulowane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej a niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zadania winny być wykonane.  


