
 
 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

•  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
• Nazwa zamówienia 
 
 „Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie" 
Zamawiającym jest Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie, ul. Partyzantów 10A 
 
• Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i 
odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem 
zamówienia publicznego pn.: „Remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr 10 w 
Rzeszowie" 
 
1.3.  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych ( objętych przedmiotem 
zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się 
załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.4.  Zakres Robót obj ętych S T        
 
1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Roboty budowlane w szczególności obejmują: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty przygotowawcze 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków 
45421152-4 Wykonanie ścianek działowych 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45410000-4 Tynkowanie 
45432114-6 Kładzenie gresu 
45442100-8 Roboty malarskie 



 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 
do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
1.5. Wyszczególnienie prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
 
- Wykonanie zabezpieczeń z folii 
- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli 
- Wywóz gruzu  
 
1.6. Informacje o terenie budowy 
 
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i 
kanalizacyjna. 
Inwestycja znajduje się wewnątrz budynku uŜyteczności publicznej. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe protokolarnie Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 
 
1.7.2. Zgodno ść Robót z ST.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 
robót budowlanych. 
 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 



środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 
robót. 
 
1.7.5. Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrona przeciwpo Ŝarowa na budowie  
 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 
szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a takŜe zapewni odzieŜ 
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego. 
 
1.7.6. Organizacja planu budowy 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czystości placu budowy. 
 
          
• MATERIAŁY  
 
2.1. Warunki ogólne 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 
budowlane o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 
określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 
w ST w celu udokumentowania Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
• Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 



wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
• 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. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
• Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w 
okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody InŜyniera . 
 
• SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą 
być niedopuszczone do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
• TRANSPORT 
 



Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach InŜyniera, 
w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
• WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót . 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
• KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący 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 Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną                 
w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 



Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 

 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
• OBMIAR ROBÓT 
 
•  Ogólne zasady obmiaru Robót. 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
 
• ODBIÓR ROBÓT 
 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
• dokumentacją kosztorysową  
• kosztorysem ofertowym 
• ustaleniami z inwestorem 
• wiedzą i sztuką budowlaną 



• Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
• wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

danego zakresu robót. 
 
8.1.  Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
InŜyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2.  Odbiór cz ęściowy. 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
 
8.3.  Odbiór wst ępny Robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności InŜyniera i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 



oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
 
8.5.  Odbiór ko ńcowy. 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 
 


