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1.  CZĘŚĆ OGÓLNA  -  OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA    
 

1.a Nazwa ogólna:  
 
REMONT BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. CHAŁUBI ŃSKIEGO 36                            
W KIELCACH. 

1.b Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlano – remontowych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym remontu balkonów w budynku 
mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach.  

  
Zakres robót budowlanych obejmuje: 
- naprawę uszkodzeń płyt Ŝelbetowych balkonów (uszkodzenia obrzeŜy i spodów płyt), 
- naprawę systemu zabezpieczeń przeciwwilgociowych,  
- podwyŜszenie balustrad. 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących w szczególności 
wymagania, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

1.c Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ubezpieczenie budowy 
Wykonywane roboty budowlane naleŜy ubezpieczyć w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. 
Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na budowie, w 
zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych, 
zniszczeń w trakcie wykonywania robót, kradzieŜy oraz świadomych zniszczeń przez osoby trzecie. 
Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub wykonawcy z tytułu 
szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w 
czasie realizacji robót. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania na kaŜde Ŝądanie zamawiającego polisy 
ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składek. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego. 
Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy, (jeśli jest 
wymagany) oraz jeden egzemplarz  dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za nadzór placu 
budowy do chwili odbioru końcowego robót.  
Dokumentacja projektowa 
Wykonawca, przy przekazaniu placu budowy otrzyma od zamawiającego dokumentację zawierającą      
dokumenty i rysunki techniczne.  
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez 
zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu 
naleŜy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieŜności, opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu  powinny być niezwłocznie rozebrane 
i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 
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1.d Informacje o terenie budowy 
Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie prowadzonych 
robót, w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia 
oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomić zamawiającego oraz właściciela o zamiarze rozpoczęcia robót. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez zamawiającego 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  
• przekroczeniem norm hałasu, 
• moŜliwością powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony    
środowiska    obciąŜają    wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i gruntowe nie mogą być 
zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy wykonawcy. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby Ŝaden pracownik  nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego z dostępem 
do wody i energii elektrycznej. 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów, wyposaŜenia na i z terenu robót.  
Ogrodzenia 
Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie.   
Zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg i 
chodników publicznych. A takŜe usuwać na bieŜąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 

1.e Nazwy i kody robót budowlanych 
Grupy i kategorie robót: 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45223100-7 MontaŜ konstrukcji metalowych 
45260000-7 Roboty pokrywcze z blachy-obróbki blacharskie 
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1.f Określenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i 
Projektantem.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.  
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją 
projektowo - kosztorysową, powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
robót.  

2.0 MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców i 
producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej 
oraz spełniające warunki określone w: 
- ustawie z dn. 1 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 201, poz. 2016 z póź.zm.), 
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881), 
- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r. Nr 166, poz.1360 z póź. zm.). 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do momentu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Do naprawy konstrukcji Ŝelbetowych płyt balkonowych naleŜy zastosować system betonu zastępczego, w skład 
którego wchodzą: zaprawy naprawcze, warstwy sczepne, szpachlówki wygładzające oraz powłoki ochronne do 
stali zbrojeniowej. Wybór rodzaju materiału i systemu  wykonania robót powinien być uzgodniony z 
zamawiającym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody 
zamawiającego, przy czym: 

− płytki posadzkowe gress do wykonania okładzin powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
11206:1996, PN-B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-11205:1996, 

− zaprawy  wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych 
Do przygotowania zapraw   stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową 
wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 

3.0 SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości 
do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. 
Sprzęt dopuszczony do uŜytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie uŜytkowany w sposób 
zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 
Gruz z rozbiórki, przy wykonywaniu prac powyŜej 4,5m, naleŜy przemieszczać do poziomu terenu przez rękaw 

do gruzu.  
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Elementy rękawa nie mogą podziać uszkodzeń powodujących wydobywanie się gruzu na boki przez 

uszkodzenia lub szczeliny. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem. 
Roboty związane z wykonywaniem napraw konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być wykonane ręcznie 
lub mechanicznie przy uŜyciu sprzętu zgodnego z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów. 

4.0 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
wykonawcę w wyznaczeniu i wykonaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie zamawiający, poprawione 
przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia i wykonania robót przez zamawiającego nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach +5°C do 25°C, a 
wilgotność względna powietrza nie większa niŜ 80%. 
5.2 Współpraca zamawiającego i wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę. Jest on 
równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych. Zamawiający powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 
Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi wykonawca. 
5.3 Budynek czynny 
Wszystkie prace na terenie obiektu będą prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak 
zorganizować prace by umoŜliwi ć prawidłowe uŜytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej 
zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciąŜają wykonawcę i muszą być zawarte w wynagrodzeniu 
wynikającym z oferty. 
5.4 Naprawa konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy  zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową. Wykonać 
montaŜ rusztowań. Z płyt balkonowych skuć stare płytki terakotowe,  zerwać PCV i starą szlichtę betonową. 
Usunięcie starych posadzek nie moŜe powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. 
Materiały z rozbiórki naleŜy znosić ręcznie lub przy zastosowaniu prostych przenośników, gruz  spuszczać 

rynnami z tworzyw sztucznych lub metali. Niedopuszczalne jest składowanie gruzu z rozbiórki na płytach 

balkonowych.  
Skorodowane elementy konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych powinny być usunięte poprzez ręczne bądź 
mechaniczne skucie. Odsłonięte pręty zbrojeniowe naleŜy oczyścić do stopnia czystości wymaganego w kartach 
technicznych stosowanych materiałów do ochrony przeciw korozji.  
Naprawiana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń, beton nie moŜe wykazywać 
oznak korozji. NaleŜy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje i 
tłuszcze itd. Bezpośrednio przed naprawą, naleŜy powierzchnię betonu przedmuchać spręŜonym powietrzem. 
Powierzchnie przeznaczone do napraw powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie: 
- wytrzymałości podłoŜa na odrywanie, 
- temperatury podłoŜa, 
- wilgotności podłoŜa, 
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- szorstkości.  
Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane (jeŜeli zestaw do napraw betonu przewiduje zastosowanie 
gruntu) za pomocą środków gruntujących, będących elementem danego zestawu zgodnie z kartą techniczną 
producenta i aprobatą techniczną.  W przypadku konieczności zastosowania iniekcji, bądź stosowania warstw 
naprawczych zamykających rysę  naleŜy ściśle przestrzegać zaleceń podanych w kartach technicznych 
stosowanych materiałów iniekcyjnych i ich aprobatach technicznych. Bezpośrednio przed wykonaniem warstwy  
zamykającej rysę, naleŜy rysę przedmuchać spręŜonym powietrzem. Odkryte oczyszczone zbrojenie płyt naleŜy 
zabezpieczyć dwukrotnie farbą antykorozyjną, po uprzednim  nałoŜeniu odpowiedniej dla rodzaju farby 
nawierzchniowej warstwy farby podkładowej.   
Prace związane z przygotowaniem podłoŜa przed nałoŜeniem warstw naprawczych i antykorozyjnych  powinny 
być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie do kolejnych etapów robót winno nastąpić po dokładnym przygotowaniu podłoŜa; oczyszczeniu i  
zagruntowaniu płyt balkonowych (w tym równieŜ płyt osłonowych i spodów płyt) oraz po zabezpieczeniu 
antykorozyjnym prętów zbrojeniowych.   
Wszystkie ubytki betonu naleŜy uzupełnić wykorzystując system betonu zastępczego przestrzegając ściśle 
zaleceń podanych przez producenta oraz informacji zawartych w aprobatach technicznych.  
Na płytach balkonowych wykonać naleŜy warstwą spadkową  1,5% - 2,0% z szybkowiąŜącego jastrychu 
cementowego oraz izolację poziomą z  mikrozaprawy lub emulsji uszczelniającej kompatybilnej z wybranym 
systemem naprawczym betonu. Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na 
konstrukcjach betonowych i Ŝelbetowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów posiadających 
aprobatę techniczną do tego typu zastosowań.   
5.5 Obróbki, podwyŜszenie balustrady 
Obróbki blacharskie płyt balkonowych z blachy ocynkowanej o grubości 0,55-0,6 mm, mocować trwale 
kołkami rozporowymi co ok. 0,5m. Wykonywać przy uŜyciu narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i robót. 
Balustradę  naleŜy oczyścić do stopnia czystości wymaganego w kartach technicznych stosowanych materiałów 
antykorozyjnych.  
PodwyŜszenie balustrady o ok. 20 cm. wykonać poprzez przyspawanie  prętów stalowych ø 16 oraz 
płaskowników 40x4mm do odpowiednio oczyszczonej  istniejącej balustrady. Technologia spawania powinna 
zapewniać minimalizację napręŜeń spawalniczych i odkształceń, przy czym naleŜy uwzględnić: 
- metodę spawania, 
- stosowany sprzęt,  
- rodzaj stosowanych materiałów,  
- pozycję łączonych elementów podczas spawania 
- kolejność wykonywanych spoin  
- sposób przygotowania brzegów elementów i rowków do spawania,  
- rodzaj obróbki spoin.  
Balustrady zabezpieczyć dwukrotnie farbą antykorozyjną, po uprzednim  nałoŜeniu odpowiedniej dla rodzaju 
farby nawierzchniowej warstwy farby podkładowej.   
5.6 Roboty malarskie 
Spody płyt balkonowych, płyty osłonowe balkonów  oraz obrzeŜa płyt (przed załoŜeniem obróbek) pomalować 
farbą ochronną zabezpieczającą beton przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Roboty powinny być prowadzone na podłoŜach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleŜności od 
rodzaju stosowanej farby.  
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

 Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: podczas opadów atmosferycznych, w temperaturze poniŜej 
+5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniŜej 0°C,  
 w temperaturze powyŜej 25°C. 
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy 

zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
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5.6 Roboty posadzkowe 
PodłoŜa  pod okładziny gress  powinny być suche i czyste oraz stanowić sztywną i trwałą konstrukcję. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych z płytek gress powinny być zakończone wszystkie 
roboty.  
Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5°C. Montowane  
 
elementy gresowe powinny mieć temperaturę nie niŜszą niŜ +5°C. 
Rodzaj oraz kolorystyka płytek powinna być uzgodniona z zamawiającym. 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Elementy kontroli jakości robót: 
1. Program zapewnienia jakości robót, 
2. Zasady kontroli jakości robót, 
3. Pobieranie próbek, 
4. Badania i pomiary, 
5. Certyfikaty i deklaracje, 
6. Dokumenty budowy. 
Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych. 
Kontrola i zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne 
procedury akceptowane przez zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do robót posadzkowych z płytek gress  Wykonawca powinien  przedstawić próbki płytek  
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Kontrola wykonania okładzin z płytek gress powinna obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
techniczną: podłoŜy, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. Sprawdzenie podłoŜy powinno być 
przeprowadzone na podstawie protokółu badań międzyoperacyjnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
przedłoŜonych przez dostawcę, a kontrola prawidłowości wykonania poszczególnych robót powinna być 
zgodna z zaleceniami producenta i powinna obejmować sprawdzenie: 
- grubości warstw naprawczych,    
- izolacji,  
- dylatacji, 
- powierzchni okładziny. 
 
Certyfikaty i deklaracje  
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, lub 
- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów, dla których 
ww. dokumenty nie są wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłoŜone zamawiającemu w formie pisemnej do 
ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty 
budowy takie jak: protokoły przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne 
umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń 
powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany 
prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 
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7.0 WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Przedmiar robót 
Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz:  
Określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami 
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów, 
jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach  
 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania oraz robót zanikających lub podlegających zakryciu  przed ich 
zakryciem. 
7.1 Jednostka i zasady obmiarowania 
Ilość rozebranych, naprawianych, okładanych gresem oraz malowanych posadzek obmierza się w m2 jako 
iloczyn długości i szerokości remontowanej powierzchni, a cokoliki z płytek w mb. długości obłoŜenia. 
Uzupełnienie ubytków  w konstrukcjach Ŝelbetowych i betonowych obmierza się w dcm3 jako iloczyn długości, 
szerokości i głębokości ubytków, a iniekcyjne wypełnienie rys w mb. długości rysy. 
Obróbki blacharskie obmierza się w m2 jako iloczyn długości i szerokości obróbki.  
Uzupełnienie (podwyŜszenie) balustrad obmierza się w mb. długości balustrady uzupełniającej, a czyszczenie, 
odtłuszczenie i malowanie balustrad w m2 jednostronnego rzutu. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót: 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy 
c) odbiór pogwarancyjny 
Odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
zamawiający. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem na piśmie zamawiającego. Odbiór 
powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niŜ w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia 
zamawiającego, który powiadamia o dacie odbioru wykonawcę. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ustala 
zamawiający w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań 
zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie 
odchyleń i podejmowaniu decyzji zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach 
umownych. Z odbioru naleŜy sporządzić kaŜdorazowo protokół odbioru robót ulegających zakryciu wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego min. po jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze stron. 
Zamawiający dokona odbioru  podłoŜa po jego oczyszczeniu, przed połoŜeniem warstw naprawczych  oraz po 
połoŜeniu tych warstw. 
Dopuszczalne odchylenia podłoŜa określa poniŜsza tabela. 

Wielkość dopuszczalnych odchyłek dla podłoŜa 
pod okładziny pionowe Pod okładziny poziome 

 
 

Rodzaje wad podłoŜa przy osadzaniu 
bezpośrednim 

przy osadzaniu 
pośrednim 

 
Układane 

 
Podwieszane 

Odchylenie krawędzi od linii prostej 
[mm/1mb] 

± 4 ± 6 ± 4 ± 8 

Odchylenie powierzchni podłoŜa od 
płaszczyzny, mierzone [w mm] na 
odcinku o długości równej: 

a) 1 m, 
b) 1 kondygnacji, 
c) całej wysokości budowli, 
d) długości lub szerokości 

budowli 

 
 
 

± 5 
± 8 
± 10 

- 

 
 
 

± 7 
± 10 
± 30 

- 

 
 
 

± 2 
- 
- 

± 15 

 
 
 

± 10 
- 
- 

± 30 

Wgłębienia lub wypukłości [mm] ± 15 ± 30 ± 15 ± 30 
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Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego i poziomego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb  
  Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wyszczerbienia krawędzi okładzin  
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni płyt przenikających ze 
starego podłoŜa, pleśni itp., 
 
 
 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zamawiającego. 
Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje 
komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności zamawiającego i przy udziale wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru 
końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót  ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w 
poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i 
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Decyzję o tym, czy roboty kwalifikują się do odbioru, 
potrąceń czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o dokumentację i specyfikacje. 
Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 
zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
- karty gwarancyjne, 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których przyczyna leŜy po stronie wykonawcy. Odbiór 
pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych 
przy odbiorze końcowym. 

9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Wynagrodzenie za realizację przedmiotowych robót zostanie rozliczone kosztorysem powykonawczym na 
podstawie rzeczywistego obmiaru robót i jednostkowych cen ofertowych. 
Szczegółowe zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Ustawy i rozporządzenia: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami),  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,poz.1360 z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o 
zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 
poz. 1126), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul.Chałubińskiego 36 w Kielcach. 

Strona 10 z 10

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., 
Nr 136, poz. 672), 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 
zmianami), 
 
Standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 
PN-EN 1504-1:2000  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,    
kontrola jakości i ocena zgodności. Definicje. 
PN-EN 1542:2000    -   Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar   
przyczepności przez odrywanie. 
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.     
Metody przygotowania powierzchni.    
PN-S-10040:1999    -   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
PN-92/B-01814        -   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe.    
Metoda przyczepności powłok ochronnych. 
PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych    
systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.                                        
PN-EN ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów.    
Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoŜy 
stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok.   
PN -69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 759:2000  Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne, dostawy  materiałów  
dodatkowych do spawania . Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.    
PN-75/M-69775  Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na  podstawie  
oględzin zewnętrznych.  
PN-63/B-6251    Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania                  
i  badania. 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-01811 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
PN-B-06190:1972   Szczegółowe wymagania i badania okładzin ceramicznych. 
PN-B-06190:1992 Zaprawy  
PN-ISO-9000    (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości.   
                              Zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
 
 
Opracowała: Małgorzata Kłusakiewicz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


