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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) wraz z dokumentacją projektową są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót Przebudowy i przystosowania fragmentu wnętrza suteryny i 
drugiego piętra w „Budynku Czerwonym” do funkcji dydaktycznych. 
 

1.2. Zakres robót objętych SST 
 

Przedmiotem opracowania jest Projekt architektoniczno-budowlany fragmentu „Budynku Czerwonego” 
położonego w kompleksie uczelni - Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Zakres 
opracowania określa przystosowanie i przebudowę wybranych pomieszczeń do nowej funkcji. 
Opracowywane pomieszczenia znajdują się w suterynie i na II piętrze.  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (SST). 
 

Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robot: 
a) Wykończeniowo-budowlanych, 
b) Instalacji elektrycznych, 
c) Instalacji teletechnicznych, 
d) Wyposażenie meblowe pomieszczenia biurowego i sali ćwiczeń. 

 
Układ funkcjonalny ni rozwiązanie techniczne: 
 

a) Pomieszczenie w suterynie – szatnia ogólna, wymaga przystosowania do funkcji pomieszczenia 
dydaktycznego do przeprowadzania zajęć ćwiczeń gry klasy kontrabasu. Pomieszczenie szatni 
wymaga zamknięcia, zamurowania otworów drzwiowych od strony klatki schodowej w celu w 
jego wydzielenia od powierzchni ogólnodostępnych. Zamurowania w postaci ścianki działowej 
12,5cm z obustronnym tynkiem.  
Dodatkowym elementem są drzwi wewnętrzne osadzone od strony wewnętrznej ściany w celu 
odizolowania go od korytarza. Drzwi płycinowe, pełne, drewniane na wzór istniejących, 
otwierane do wewnątrz pomieszczenia. 
Powstałe pomieszczenie będzie kolejną salą ćwiczeń gry na instrumentach muzycznych, jakie 
występują już na tej kondygnacji i całym budynku. 
Istniejące 2 okna dają ok. 13% oświetlenia światłem dziennym w stosunku do powierzchni tego 
pomieszczenia – warunek ten jest spełniony. 
Wysokość pomieszczenia 2,73m jest wystarczającą dla czasowego przebywania w nim 
maksymalnie 4-ch osób. 
Posadzkę gresową w celu wygłuszenia pomieszczenia należy wyłożyć obiektową wykładziną 
dywanową z cokołami po jej obwodzie. Wykładzinę położyć na przyklejonym podkładzie. 
Na przeciwległych ścianach – z oknami i drzwiami wejściowymi – wyłożyć fragmenty ściany 
panelami dźwiękochłonnymi.  
Na suficie należy zamontować sufit silnie dźwiękochłonny w celu wygłuszenia pomieszczenia. 
Ekran ma być wykonany z materiału lekkiego i porowatego, w postaci płyt przyklejanych do 
sufitu w celu zminimalizowania wysokości konstrukcji. Wysokość nie może przekroczyć 
wysokości nadproża okiennego. 
Oświetlenie pomieszczenia projektuje się w postaci opraw umieszczonych na suficie.  
Elementy projektowane na suficie – ekran akustyczny jak i oświetlenie - mają nie zmniejszać 
wysokości użytkowej pomieszczenia. 
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b) Pomieszczenia na II piętrze – fragment poszerzonego korytarza – foyer, wymaga podziału na dwa 

pomieszczenia – biuro i foyer. 
Powstałe pomieszczenie biurowe będzie pełniło funkcje uzupełniające dla administracji uczelni, a 
pomniejszone foyer będzie nadal pełniło swoją dotychczasową funkcję poczekalni na czas przerw 
odbywających się w pobliskiej auli uroczystości. 
Podział należy wykonać w postaci lekkie ścinaki działowej o parametrach technicznych 
spełniających wymagania akustyczne R70dB i przeciwpożarowe EI15. Ścianka działowa ma być 
wykonana w echnologii ścian G-K na stelażu stalowym obustronnie okładane dwoma warstwami 
płyt gipsowych, z czego jedna zewnętrzna PWA cicha. Połączenia stelaży podwójnymi 
przewiązami wibroakustycznymi, z zastosowaniem taśm izolujących pomiędzy stelażami i po 
obwodzie ścian posadzki i sufitu. Wypełnienie ściany dwoma warstwami wełny mineralnej o 
grub. 50mm. 
Ścianka szklana EI15 z drzwiami w aluminiowych ramkach z uszczelkami. Ścianka mocowana 
ma być do ściany i posadzki. 
Powstałe biuro będzie mieścić 4 stanowiska pracy przy komputerach. 
Istniejące 2 okna dają ok. 22% oświetlenia światłem dziennym w stosunku do powierzchni tego 
pomieszczenia – warunek ten jest spełniony. 
Wysokość pomieszczenia 4,10m jest wystarczającą do stałego przebywania w nim więcej niż 4-ch 
osób. 
Posadzkę gresową w celu wygłuszenia pomieszczenia należy wyłożyć obiektową, płytkową 
wykładziną dywanową z cokołami po jej obwodzie. Wykładzinę położyć na klej. 
Oświetlenie pomieszczenia projektuje się w postaci zwisających z sufitu na cięgnach lamp o 
różnej wielkości i wysokości. Różnorodność opraw i ich wielkość ma spełnić funkcję przegrody 
optycznej w celu obniżenia wysokości biura, jak również funkcję przegrody akustycznej.  

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 
1.4. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden 
komplet SST. 

 
1.5. Dokumentacja projektowa 

 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

a) dostarczoną przez Zamawiającego, 
b) sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
Dokumentacja projektowa oraz SST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 
 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
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w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczenie w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jako część elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

a) elementy oddzielenia od pozostałej części obiektu,  
b) oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody osób użytkujących w 

pozostałych częściach budynku. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.  
 
Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
zwanego „Planem BiOZ” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez Projektanta.  
„Plan BiOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki  
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Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169, poz. 1650).  
 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien uzyskać akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót. 
b) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

obowiązującego przez czas trwania budowy.  
c) Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP na terenie 

objętym Umową.  
d) Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP na 

terenie objętym Umową przez personel Wykonawcy i własny personel.  
e) Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie BHP, 

stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności.  
f) Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać świadectwo 

o przeszkoleniu.  
g) Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien 

posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i potwierdzeniem 
dopuszczenia do określonych prac.  

h) Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, 
stosowny do wykonywanego zakresu prac.  

i) Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z 
podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym Kontraktem 
odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy.  

 
Wykonawca wyposaży pomieszczenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru w odpowiedni jakościowo i 
ilościowo sprzęt pierwszej pomocy.  
Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być 
podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z 
pisemnymi wynikami kontroli Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
 

1.9. 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 wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać pomieszczenia prowadzonych robót oraz pozostałych pomieszczeń w stanie 
bezawaryjnym i bezkolizyjnym, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budynku i wokół jego terenu, oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady z rozbiórki lub 
podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje składowiskiem na 
odpady . 
Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi Wykonawca. 

 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 



Przebudowa i przystosowanie fragmentu wnętrza suteryny i drugiego piętra w „Budynku Czerwonym”  
do funkcji dydaktycznych 

str. 8 

 

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. 

 
1.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

 
Przedmiotowy zakres obejmuje roboty prowadzone wewnątrz budynku i Wykonawca robót zabezpieczy 
zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 
Wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.13. Nazwy i kody robót budowlanych 

 
Grupa robót - 45000000-7 Roboty budowlane 
  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
                                              budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i                          
                                              wodnej 
Klasa robót - 45200000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
  45400000-1 Roboty wykończeniowe zakresie obiektów budowlanych 
Kat. robót    -    45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z         
                                              edukacją i badaniami 
  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 
1.21. Określenia podstawowe 

 
Ilekroć w SST jest mowa o: 

a) Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
3. obiekt małej architektury; 

b) Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

 
 
c) Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
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podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

d) Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

a) Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

g) Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

h) Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

i) Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

j) Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

k) Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

a) Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
        rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa   
        obiektu budowlanego. 

m) Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokołami odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu. 

n) Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

a) Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
1. obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

2. bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

p) Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
        stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

q) Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

r) Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
        zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
        w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy      
        lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
        całość użytkową. 
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s) Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

a) Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
        budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
       ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

b) Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

c) Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

d) Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

e) Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru budowlanego. 

f) Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 

g) Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

h) Poleceniu Inżyniera/Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

i) Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

j) Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

k) Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

l) Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 

m) Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

1.22. Dokumenty budowy 
 
1.22.1. Dziennik budowy 

 
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
c) uzgodnienie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
e) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
f) uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
g) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
p) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/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. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
1.22.2. Książka obmiarów 

 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 

 
1.22.3. Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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1.22.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
 a) pozwolenie na budowę, 
 b) protokoły przekazania terenu budowy, 
 c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 d) protokoły odbioru robót, 
 e) protokoły z narad i ustaleń, 
 f) operaty geodezyjne, 
 g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.22.5. 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 prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne 

 
Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby Budowlane: 

a) nowe i nieużywane, 
b) właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w 
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane, 

c) dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
d) zgodne z wymaganiami określonymi w SST. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać: 
a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklaracją Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z 

zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o systemie zgodności - Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935), 

e) Oznakowanie CE potwierdzające zgodność wyrobu lub procesu jego wytwarzania z 
zasadniczymi wymaganiami. 

 
2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. Wykonawca 



Przebudowa i przystosowanie fragmentu wnętrza suteryny i drugiego piętra w „Budynku Czerwonym”  
do funkcji dydaktycznych 

str. 13 

 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.5. 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 właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do Dziennika Budowy. 
 

2.7. Podstawowe materiały 
 

Do podstawowych materiałów należy zaliczyć: 
a) Elementy systemu sufitu podwieszanego z płyt G-K, 
b) Płyty dźwiękochłonne 600x600x40 mm mocowane przez klejenie, 
c) Elementy systemu ścian z płyt G-K – płyty grub. 12,5 mm Ciche, płyty grub. 12,5 mm Ogień, 

płyty z wełny mineralnej grub. 50 mm do ścian działowych, 
d) Panele dźwiękochłonne o wym. 1200x300 mm łączone na zaczepy, 
e) Wykładzina dywanowa jednolita, 
f) Wykładzina dywanowa z płyt 600x600 mm, 
g) Drzwi wewnętrzne  w nawiązaniu do istniejącej stolarki, 
h) Materiały masowe: piasek do zapraw, wapno sucho gaszone, cement  CEM I 32,5 i CEM II 32,5 
i) Gips szpachlowy, 
j) Bloczki silikatowe lub cegła ceramiczna, 
k) Zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne, 
l) Gładź gipsowa, 
m) Oprawy oświetleniowe różnego typu, 
n) Łączniki instalacyjne, 
o) Gniazda wtyczkowe, 
p) Gniazda 2xRJ45 KAT.6, 
q) Kasety podłogowe i ścienne, 
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r) Przewody kabelkowe YDYp 450/750V 3x1,5 mm2 i 3x2,5 mm2, 
s) Witryna szklana bezszprosowa + grafika w technologii naniesienia na szkło, 
t) Oświetlenie grafiki kompletne, 
u) Wyposażenie meblowe biura i sali ćwiczeń. 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny 
z wymaganiami określonymi w SST oraz ofertą Wykonawcy.  
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w SST konieczna jest akceptacja sprzętu przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia 
sprzętu, Wykonawca uzgodni z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jakikolwiek Sprzęt, Maszyny i Urządzenia, nie gwarantujące realizacji Kontraktu mogą być 
zdyskwalifikowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji Robót  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
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, SST i wskazaniach Inżyniera/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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5.2. Wytyczne realizacji Robót dla akustyki pomieszczeń 

 
Z uwagi na funkcję dydaktyczną Sali ćwiczeń ważne jest odpowiedni dobór materiałów, który pozwoli na 
osiągnięcie optymalnego czasu pogłosu w Sali, a tym samym osiągnięcie zadawalających wartości 
parametrów akustycznych: 

1. C-80 – wskaźnik przejrzystości muzyki (pożądane wartości mieszczą się w zakresie 10 do 
20 dB), w szczególności dla Sali prób i ćwiczeń gry na instrumentach; 
2. D-50 – wskaźnik wyrazistości muzyki (pożądane wartości mieszczą sięw zakresie 
powyżej 60%); 
3. STI – wskaźniki zrozumiałości mowy (wartości tego parametru nie powinny być niższe 
niż 60%); 
4. Dodatkowo dla Sali ćwiczeń istotne jest zredukowanie panującego wewnątrz 
pomieszczenia poziomu ciśnienia akustycznego SPL. 

 
Sale do ćwiczeń gry na instrumentach powinny charakteryzować się umiarkowaną wartością czasu 
pogłosu, pomieszczenie nie powinno być zbyt „suche” tj. pozbawione pogłosu, gdyż wówczas odbiór 
muzyczny będzie płaski bez wrażenia przestrzenności. Natomiast nie może także być duży pogłos gdyż 
odbiór poszczególnych kwestii muzycznych będzie zaburzony. Przyjmuje się, że na potrzeby 
analizowanej Sali optymalnymi wartościami będzie czas pogłosu w niskich częstotliwościach do 0,5-1,0 s, 
w średnich 0,3-0,8 s, natomiast w wysokich średnio 0.15-0.6 s. 

 

5.3. Wymagania szczegółowe robót wykończeniowych 
 

5.3.,1. Rozbiórki i demontaże 
 

Rozbiórce i demontażowi podlegają wszystkie elementy ścienne nie podlegające pod nową 
funkcjonalność pomieszczeń, tj. wieszaki do ubrań, żaluzje ścienne, fragment boazerii ściennej wraz z 
zabudową bufetu, fragment gzymsu z oświetleniem liniowym, instalacja oświetleniowa i osprzęt 
elektryczny. 

 
5.3.2. Ścianki działowe murowane 

Ścianki murowane z bloczków silikatowych (lub z cegły ceramicznej) na zaprawie gipsowej, zakotwione 
w istniejących ścianach na metalowe kotwy. 
 

5.3.3. Ścianki działowe gipsowo-kartonowe 

Płyta gipsowo-kartonowa 2x12,5 mm wg normy EN-PN 520 typ DFH1lR. Profil stalowy 2xC50 
wypełniony wełną mineralną grub. 1x50 mm do ścian działowych, o gęstości min. 14,5 kg/m3. Profile 
spięte przewiązką wibroakustyczną. Pozostałe parametry: Ra1=67 dB, REI120, hmax=5,5 m, typu 
CICHA. 
 

5.3.4. Tynki wewnętrzne 

Na ścianach murowanych tynki gipsowe na podłożu zagruntowanych. Gładzie szpachlowe na płytach 
gipsowo-kartonowych. 
 

5.3.5. Bruzdowanie tras kablowych 

Pokrycie bruzd kablowych tynkiem gipsowym na podłożu zagruntowanym. 
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5.3.6. Ślusarka aluminiowa 

System aluminiowej stolarki przeciwpożarowej z trzykomorowego systemu zabudowy wewnętrznej. 
Ścianki EI15, drzwi bez wymagań, ościeżnice i skrzydła drzwiowe oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny 
i słupy konstrukcyjne o głębokości 80 mm składają się z dwóch profili aluminiowych wykonanych ze 
stopu aluminium, zespolonych przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. 
Szklenie bezpieczne, współczynnik przenikania ciepła Uf=1,9+2,7 W/m2K. Samozamykacz ukryty w 
ościeżnicy i skrzydle drzwi, zawiasy rolkowe 
 

5.3.7. Ścianka szklana z grafiką 

Przeszklona ścianka wewnętrzna w systemie bezszprosowym, całoszklana. Szyby bez wymagania 
ognioochronnego, warstwowe laminowane bezpieczne, odstawione od ściany na 25 cm w celu 
zamontowania opraw LED doświetlających grafikę. Tafle szyb łączone między sobą za pomocą silikonu 
bez wymagania ognioochronnego, w kolorze szarym grub. 4-6 mm. Zamknięcie konstrukcji szklanej górą, 
dołem i po bokach wykonane z dwóch profili aluminiowych, ze stopu aluminium, zespolonych przekładką 
termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. 
Wzór grafiki w technologii przeniesienia na szkło należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 

5.3.8. Sufit nad szklanym wejściem 

Konstrukcja samonośna oparta na konstrukcji aluminiowej zabudowy szklanej wejścia, 
systemowa z płyt G-K, obustronnie o grub. 2x12,5 mm na rusztach stalowych, z przekładkami 
wibroakustycznymi, elastycznymi i wypełnieniem wełną mineralną, EI60, łączna grub. przegrody min 
15,5 cm. 
 

5.3.9. Sufit akustyczny Sali ćwiczeń 

Należy zastosować sufity o praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 
 

d           

[mm] 

c.w.k.     

[mm] 

  Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz  

4000 

Hz 
40 43 0,25 0,80 0,95 0,95 1,00 1,00 

 
c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (43 mm – montaż bezpośredni) 

 
W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, stosowane płyty sufitowe powinny:  

a) charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 5,79 kg/m2 przez cały okres eksploatacji’ 
b) wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

 
Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD)  
III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 
 
W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować:  

a) materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne) 
 
Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 
 
Sufit akustyczny klejony bezpośrednio do podłoża. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny 
szklanej o łącznej przybliżonej wadze 5 kg/m². Płyty nie są przeznaczone do demontażu. 
 
Właściwości użytkowe: 
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a) kolor płyt   biały NCS: S 0500-N  
b) materiał rdzenia płyty      wełna szklana 
c) grubość płyt     40 mm 
d) wymiary płyt   600x600 mm  
e) odbicie światła    > 80%  
f) utrzymanie w czystości  możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz  

przecierania na mokro raz w tygodniu 
 
Parametry techniczne 

a) klasyfikacja ogniowa (wg klas)      co najmniej A2-s1, d0  
b) stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg klasy C 

 
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną  
z PN-EN 13964. Należy stosować klej systemowy oraz przeprowadzić test przyczepności klejonej płyty 
do podłoża wg wytycznych producenta. 
 

5.3.10. Wytłumienie akustyczne ścian Sali ćwiczeń 

Należy zastosować materiał mocowany do ściany za pomocą szyny montażowej i zaczepów, w pasach o 
wym. 120 cm x/30 cm, 1szt. na ścianie z oknami i 3 szt. na ścianie przeciwległej, 
 
W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować panele ścienne o równoważnej 
chłonności akustycznej nie gorszej niż: 
 

 
d           

[mm] 

c.w.k.     

[mm] 

  Równoważna chłonność akustyczna na panel  (m
2
) 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 

2000 

Hz  

4000 

Hz 
600x600 40 48 0,10 0,30 0,60 0,60 0,50 0,50 

1200x300 40 48 0,10 0,30 0,60 0,60 0,50 0,50 

1200x600 40 48 0,20 0,60 1,00 1,10 1,00 0,90 

 
c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (43 mm – montaż bezpośredni) 

 
W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko,  stosowane panele ścienne powinny:  

a) charakteryzować się równowagową emisją CO2 max 7,44 kg/m2 przez cały okres eksploatacji, 
b) wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu. 

 
Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową (EPD)  
III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.  
 
 
W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować:  

a) materiały spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne) 
Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 
 
Panel ścienny, posiadający trzy systemy montażowe. Dostępne opcje montażu: szyna montażowa, zaczep 
oraz mocowanie wspornikowe. Panel dostępny w różnych formatach 600x600, 1200x300, 1200x1200mm 
o wadze 2,0 – 4,5kg, wykonany z wełny szklanej o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest 
tkaniną z włókna szklanego w różnych kolorach lub powłoką malarską. Krawędzie płyt pomalowane są na 
biało lub szaro. Panele są przeznaczone do demontażu. 
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Właściwości użytkowe: 

a) kolor paneli (wg NCS)  dostępne w 13 kolorach: Sea Salt, Pepper, Ginger, Tangerine, 
                                                   Mustard, Cranberry, Acai, Liquorice, Garlic, Menthol, Oyster,                  
                                                   Thyme, Poppy seed  

b) materiał rdzenia paneli      wełna szklana 
c) grubość paneli     40 mm 
d) wymiary paneli   600x600, 1200x300, 1200x600 mm 
e) utrzymanie w czystości  możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz  

                                                   przecierania na mokro raz w tygodniu (powłoka malarska),    
                                                   możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego raz  
                                                   w tygodniu (tkanina z włókna szklanego) 

 
Parametry techniczne 

a) klasyfikacja ogniowa (wg klas)      co najmniej A2-s1, d0  
b) stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza  wg klasy C 

 

5.3.11. Podłogi 

Wykładzina dywanowa, obiektowa, klasa trudnozapalności Bfl-s1 lub Cfl-s1, odporna na ścieranie na 
wskutek przesuwania kółek krzeseł biurowych, w płytkach, antyelektrostatyczna. 
 

5.3.12. Malowanie wewnętrzne ścian i sufitów 

Gruntowanie 1x farbą akrylową białą, malowanie 2x farbą akrylową w kolorze wg aranżacji wnętrza. 

 
5.3.13. Malowanie wewnętrzne ścian i sufitów w foyer 

Gruntowanie 2x farbą akrylową białą, wierzchnia warstwa - malowanie 2x farbą akrylową w kolorze wg 
aranżacji wnętrza, a sufity i spody biegów schodowych w kolorze białym malowane dodatkowo 2 x farbą 
akrylową. 
 

5.4. Instalacje elektryczne 

5.4.1. Zasilanie – rozdzielnice elektryczne 

Do zasilania instalacji objętych przebudową należy wykorzystać dwie istniejące tablice (rozdzielnice) 
elektryczne: jedną w piwnicy a drugą na II-gim piętrze. 
Tablice wyposażyć w zabezpieczenia  - zgodnie z opisem na rysunkach instalacji. 
 

5.4.2. Instalacje elektryczne 

Instalacje zaprojektowano przewodami kabelkowymi jako podtynkowe. Dla zasilania komputerów 
pośrodku biura zaprojektowano puszki (kasety) podłogowe z gniazdami wtyczkowymi. Przewody ułożyć 
w posadzce w rurkach PVC. 
Wymagana jest koordynacja międzybranżowa na budowie wykonawców instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych.  
Wysokości montażu osprzętu (gniazd wtyczkowych i wyłączników oświetlenia) podano na planie. 
Nieopisane gniazda biurowe montować na wys. ok. 30 cm od posadzki. Wyłączniki montować na tych 
samych wysokościach co istniejące (chyba że Zamawiający wskaże inaczej). Kolor osprzętu należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 
Oświetlenie zaprojektowano oprawami ledowymi do pomieszczeń biurowych, określona na rysunkach 
instalacji. W sali ćwiczeń i w biurze przewidziano minimalne natężenia oświetlenia na poziomie 500lx. 
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Min. równomierność oświetlenia (Emin/Eśr) powinna wynosić co najmniej: 0,6. Oświetlenie foyer jest 
nienormowane. Wartości dobrano wg aktualnej normy oświetlenia ogólnego: PN-EN 12464-1:2002 (z IX. 
2004r.) - Oświetlenie miejsc pracy. 
W Foyer i w biurze przewidziano oświetlenie ewakuacyjne. Min. natężenie oświetlenia powinno wynosić 
1lx, czas świecenia min. 1 godzinę. 
 

5.4.3. Instalacja połączeń ochronnych 

Metalowe obudowy opraw oświetleniowych i kołki uziemiające gniazd wtyczkowych należy przyłączyć 
do żył ochronnych przewodów. Połączeniami ochronnymi objąć metalowe rury wodociągowe i sanitarne 
(min. DYżo 6mm) i przyłączyć do szyn PE – w tablicach. Żyły ochronne przewodów kabelkowych 
przyłączyć także w tablicach do szyn: PE. 
 

5.4.4. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa 

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania. W 
obwodach gniazd wtyczkowych zostaną zastosowane wyłączniki różnicowo – prądowe. 
 

5.4.5. Uwagi końcowe 

Instalacje wykonywać zgodnie z wymaganiami norm a w zakresie nie objętym normami - zgodnie z 
ostatnim dostępnym wydaniem „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych, tom V - instalacje elektryczne”. 
Przy wykonywaniu wszelkich robót należy stosować się do wymagań aktualnego Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” i wynikających z niego norm. 
Wszystkie zdemontowane materiały i urządzenia przekazać Zamawiającemu. 
Wszystkie materiały i urządzenia montowane w instalacjach obiektów muszą posiadać wymagane przez 
aktualne przepisy: certyfikaty oraz deklaracje zgodności z normami albo z aprobatami technicznymi. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać wymagane przepisami badania, przede 
wszystkim: pomiary natężeń i równomierności oświetlenia, rezystancji izolacji przewodów, skuteczności 
samoczynnego wyłączania, prawidłowości zamontowania i działania wyłączników różnicowoprądowych 
oraz ciągłości połączeń wyrównawczych. Protokoły z pomiarów oraz Dokumentację powykonawczą 
instalacji elektrycznych należy przekazać Inwestorowi. 
 

5.5. Instalacje teletechniczne 

5.5.1. Struktura okablowania 

W obiekcie zakłada się jeden punkt dystrybucyjny (istniejący) zlokalizowany w pomieszczeniu na 
poziomie piwnicy. 
 

5.5.2. Okablowanie poziome (do gniazd naściennych) 

Należy zastosować gniazda RJ45 kategorii 6 z modułami keystone. Okablowanie należy wykonać za 
pomocą kabla U/UTP kategorii 6. Tory kablowe należy prowadzić z zastosowaniem rur PVC w obszarach 
montażu podtynkowego lub pod podłogą/posadzką. 
 

5.5.3. Punkty abonenckie 

Punkty abonenckie (gniazda) składają się z modułów keystone 1xRJ45 UTP kat. 6. Do puszek 
montażowych gniazd doprowadzone są 4 parowe kable U/UTP kat. 6 – jeden przewód na każdy moduł. 
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5.5.4. Wymagania instalacyjne 

Należy zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Konstrukcja 
modułów RJ45 zapewnia minimalny rozplot żył w parze. Długość skrętkowych przewodów instalacyjnych 
pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym zlokalizowanym w punkcie dystrybucyjnym w piwnicy 
budynku, a w gnieździe przyłączeniowym nie może być dłuższa niż 90 m. Każdy moduł ma możliwość 
rozszycia kabla wg schematu T568A i T568B. Zaleca się stosowanie rozszycia wg schematu T568B 
Zastosowane w gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 umożliwiają bezproblemowy montaż w 
najpopularniejszych oprawach gniazd przyłączeniowych zgodnych ze stosowanym w obiektach systemem 
gniazd elektroinstalacyjnych. W związku z powyższym zaleca się stosowanie systemu okablowania 
wykorzystujący moduły keystone. 
Wszystkie metalowe elementy części szaf i stelaży dystrybucyjnych należy uziemić. Dla zabezpieczenia 
przed niepowołanym dostępem należy wyposażyć szafy w zamki zabezpieczające. 
Przewody należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych. Okablowanie w pionie 
między kondygnacjami należy układać w szachtach kablowych i mocować do koryt kablowych. W 
pomieszczeniach, gdzie kable transmisyjne miedziane układane są pod tynkiem, należy je zabezpieczyć 
rurami osłonowymi z tworzywa sztucznego. Zabrania się prowadzić wspólnie z kablami zasilającymi. 
 

5.5.5. Pomiary parametrów okablowania strukturalnego 

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego należy przeprowadzić odpowiednie testy i pomiary 
poświadczające, że okablowanie spełnia standardy kategorii 6 /klasy E, zgodnie z wymogami zawartymi 
w normach i innych wymagań koniecznych do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta 
okablowania. 
 

5.5.6. Pomiary okablowania poziomego 

Minimalny zakres obowiązujących testów obejmuje pomiary łączy stałych w odniesieniu do wartości 
granicznych parametrów wg normy ISO/IEC 11801 lub EN 50173: 

a) poprawność i ciągłość wykonywanych połączeń, 
b) straty odbiciowe RL, 
c) tłumienność wtrąceniowa, 
d) zmniejszenie przesłuchu zbliżnego NEXT pomiędzy dwoma parami, 
e) sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego PSNEXT, 
f) zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii transmisyjnej 

ELFEXT pomiędzy dwoma parami, 
g) sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu PSACR, 
h) współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy dwiema parami 

ACR, 
i) sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii 

transmisyjnej PSELFEXT, 
j) rezystancja pętli stałoprądowej, 
k) opóźnienie propagacji, 
l) różnica opóźnień propagacji. 

 
 
Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego kategorii 6 U/UTP PVC 
 
1. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe  i 

pochodzić z bieżącej produkcji. 
2. System okablowania strukturalnego powinien zapewniać wszystkie elementy toru transmisyjnego 

(kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przyłączeniowe, panele rozdzielcze) zarówno 
miedziane jak i światłowodowe. 

3. Należy zastosować system okablowania strukturalnego w wersji nieekranowanej (U/UTP). 
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4. System okablowania strukturalnego w części opartej na miedzi powinien spełniać wymagania 
klasy E wg normy PN-EN 50173:2004 zarówno w odniesieniu do zastosowanych poszczególnych 
komponentów (kategoria 6) jak i do całości systemu rozpatrywanego jako Channel i Permanent 
Link (rozumianych zgodnie z definicją ww. norm). 

5. Wszystkie osiem żył czteroparowej skrętki instalacyjnej musi być zakończone pojedynczym 
złączem RJ45. 

6. Złącze powinno umożliwiać zakończenie kabla typu drut oraz typu linka. 
 

TABELA 1. Zalecane parametry modułu RJ45 kategorii 6. 

 Moduł RJ45 kat.6 

Kategoria 6 

Tłumienność wtrąceniowa [dB przy 250MHz] 0,05 

NEXT [dB przy 250MHz] 52 

PSNEXT [dB przy 250MHz] 50 

FEXT [dB przy 250MHz] 56 

PSFEXT [dB przy 250MHz] 54 

Tłumienie odbić [dB przy 250MHz] 16 

  

Grubość żyły kabla 0,40-0,8 

Grubość izolacji żyły kabla 0,7-1,6 

Ilość kabli tego samego typu i rozmiaru możliwych do 
zarobienia w kontakcie 

2 

Rezystancja połączeń złącze/wtyk ≤20mΩ 

Typowa rezystancja połączenia IDC ≤5mΩ 

Rezystancja izolacji  ≥1GΩ 

Wytrzymałość dieelektryczna złącze/złącze ≥1kV DC 

Wytrzymałość złącza IDC [ilość cykli] ≥200 

Ilość połączeń złącza RJ45 ≥750 

Siła potrzebna do zarobienia kabla 20 N 

Temperatura pracy -10oC..60oC 

 
7. Gniazda przyłączeniowe należy wykonać w oparciu o moduły RJ45 w standardzie keystone, 

spełniające wymagania kategorii 6 de-embedded, zamocowane za pośrednictwem adaptera 
22,5x45mm z przesłoną przeciwkurzową w ramkach standardu 45mm. Szerokość modułu RJ45 
musi pozwalać na montaż kompletnych dwóch modułów obok siebie w ramce 45x45mm. 

8. Należy zastosować panele rozdzielcze o pojemności 24 portów RJ45 w standardzie 19” o 
wysokości 1U o następujących właściwościach: 

a. w tylnej części panelu powinna znajdować się zintegrowana prowadnica kabli 
– półka kablowa umożliwiająca zamocowanie do niej kabli instalacyjnych;  

b. wskazane jest, aby panel rozdzielczy posiadał logo producenta systemu 
okablowania strukturalnego umieszczone na obudowie; 

c. każdy port w panelu powinien posiadać trwałe oznaczenie cyfrowe portu 
nadrukowane na panelu; 

d. producent okablowania łącznie z panelem rozdzielczym, w jednym 
opakowaniu, musi dostarczyć komplet śrub montażowych M6 oraz materiał 
umożliwiający montaż kabli skrętkowych do prowadnicy kabli; 

e. ze względu na uproszczenie wpinania i wypinania kabli krosowych wszystkie 
24-porty RJ45 panela muszą znajdować się w jednej poziomej linii, dodatkowo 
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wskazana jest taka orientacja portu RJ45, by zaczep wtyku RJ45 znajdował się 
do góry; 

f. rozszycie kabli w panelu musi odbywać się na blokach LSA zamocowanych na 
płytce drukowanej, musi istnieć możliwość potencjalnej wymiany płytek 
drukowanych panela; 

g. panel powinien spełniać wymagania norm dotyczących testów zlączy RJ45 de-
embedded (tzw. „testów piramidy”). 

9. Jako kabel instalacyjny miedziany należy użyć skrętki czteroparowej nieekranowanej kategorii 6 
U/UTP w powłoce PVC o impedancji 100 Ohm. Kabel musi posiadać separator krzyżowy par 
wzdłuż swojej całej długości. 

 

TABELA 2. Wartości parametrów kabla dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 2002. 

KATEGORIA 6, Kabel 

 

Częstotliwoś
ć [MHz] 

Tłumienno
ść 

wtrącenio
wa [dB] 

NE
XT 
pr-
pr 

[dB] 

AC
R 

pr-
pr 

[dB] 

NEXT 
powersu
m [dB] 

ACR 
powersu
m [dB] 

ELFE
XT 

pr-pr 
[dB] 

ELFEX
T 

powersu
m [dB] 

Tłumie
nie 

odbić 
(Solid) 
[dB] 

Tłumienie 
odbić 

(stranded
) [dB] 

1,00 2,1 74,3 72,2 72,3 70,2 67,8 64,8 - - 

4,00 3,8 65,3 61,4 63,3 59,4 55,8 52,8 23,0 23,0 

10,00 6,0 59,3 53,3 57,3 51,3 47,8 44,8 25,0 25,0 

16,00 7,6 56,2 48,6 54,2 46,6 43,7 40,7 25,0 25,0 

20,00 8,5 54,8 46,3 52,8 44,3 41,8 38,8 25,0 25,0 

31,25 10,7 51,9 41,1 49,9 39,1 37,9 34,9 23,6 23,3 

62,50 15,5 47,4 31,9 45,4 29,9 31,9 28,9 21,5 20,8 

100,00 19,9 44,3 24,4 42,3 22,4 27,8 24,8 20,1 19,0 

125,00 22,5 42,8 20,4 40,8 18,4 25,9 22,9 19,4 18,2 

155,52 25,3 41,4 16,1 39,4 14,1 24,0 21,0 18,8 17,4 

175,00 27,1 40,7 13,6 38,7 11,6 22,9 19,9 18,4 16,9 

200,00 29,1 39,8 10,6 37,8 8,6 21,8 18,8 18,0 16,4 

250,00 33,0 38,3 5,3 36,3 3,3 19,8 16,8 17,3 15,6 

 
10. Kable krosowe i przyłączeniowe powinny spełniać minimum wymagania kategorii 6, standard 

RJ45 (wtyk WE8W), być wykonane z kabla typu linka, wyposażone we wtyki zalewane 
tworzywem sztucznym (osłona ściśle przylegająca nanoszona termicznie). 

11. Do połączeń dla sygnałów telefonicznych należy zastosować kable krosowe i przyłączeniowe 
kategorii 3 lub 5e U/UTP wyposażone w załącza RJ45 (wtyk WE8W). 

12. Kable telekomunikacyjne w punktach dystrybucyjnych należy zakończyć na 19-calowych 
telefonicznych panelach rozdzielczych kat. 3 o wysokości 1U o następujących właściwościach: 

a. panele powinny posiadać 25, 50 bądź 32 porty RJ45 kat.3; 
b. wskazane jest, aby panel rozdzielczy posiadał logo producenta systemu 

okablowania strukturalnego umieszczone na obudowie oraz by kolorem i linią  
wzorniczą nawiązywał do pozostałych paneli rozdzielczych zastosowanych w 
systemie okablowania; 

c. każdy port w panelu powinien posiadać trwałe oznaczenie cyfrowe portu 
nadrukowane na panelu; 

d. producent okablowania łącznie z panelem rozdzielczym, w jednym 
opakowaniu, musi dostarczyć komplet śrub montażowych M6 oraz materiał 
umożliwiający uchwycenie dochodzących kabli telekomunikacyjnych; 
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e. w tylnej części panela powinna znajdować się zintegrowana prowadnica kabli 
– półka kablowa z listwą kablową do rozprowadzenia i zamocowania kabli;  

f. rozszycie kabli w panelu musi odbywać się na blokach LSA zamocowanych na 
płytce drukowanej, musi istnieć możliwość potencjalnej wymiany płytek 
drukowanych panela. 

 
TABELA 3. Wartość parametru NEXT kabla krosowego dla kategorii 6 normy ISO/IEC 11801 2002. 

NEXT, kabel krosowy kat.6 

 

Częstotliwoś
ć [MHz] 

1m 2m 5m 10m 

1,00 65,0 65,0 65,0 65,0 

4,00 65,0 65,0 65,0 65,0 

10,00 65,0 65,0 63,9 62,4 

16,00 62,4 61,6 60,0 58,5 

20,00 60,5 59,7 58,2 56,7 

31,25 56,7 56,0 54,5 53,1 

62,50 50,8 50,1 48,8 47,7 

100,00 46,8 46,2 45,0 44,2 

125,00 44,9 44,3 43,3 42,5 

155,52 43,1 42,5 41,5 40,9 

175,00 42,1 41,5 40,6 40,1 

200,00 41,0 40,5 39,6 39,1 

250,00 39,1 38,6 37,9 37,6 
 

13. Zastosowany system okablowania strukturalnego powinien zachowywać pełna kompatybilność z 
rozwiązaniami kategorii 5e, które powinny znajdować się w ofercie wybranego producenta 
okablowania. 

14. Wszystkie elementy połączeniowe dostawcy systemu (patch panele, moduły RJ45, gniazda 
zintegrowane) powinny być wyposażone w złącze IDC LSA zapewniające połączenia 
gazoszczelne odporne na korozję i zanieczyszczenia. Szczęki kontaktowe złącza powinny być 
ustawione pod kątem 45o do żyły miedzianej w izolacji. 

15. Cały system okablowania strukturalnego musi zostać objęty 25-letnią gwarancją niezawodności 
reasekurowaną przez producenta systemu okablowania. Stosowne certyfikaty i dokumenty 
gwarancyjne powinny być przekazane w terminie realizacji zamówienia. 

16. Całość instalacji okablowania strukturalnego powinna być przetestowana na zgodność z wyżej 
określoną klasą okablowania przy zastosowaniu miernika o poziomie dokładności pomiaru, co 
najmniej Level III. Należy przeprowadzić pomiary zgodnie z normą ISO/IEC 11801 z 
uwzględnieniem modelu łącza Permanent Link. 

 
 

TABELA 4. Wymagania normy ISO/IEC 11801:2002 dla połączeń typu Permanent Link – klasa 
E 

Częstotliwość 
[MHz] 

Tłumieni
e [dB] 

NEXT 
pr-pr 
[dB] 

PSNEX
T [dB] 

ACR 
pr-pr 
[dB] 

PS 
ACR 
[dB] 

ELFEX
T pr-pr 

[dB] 

PS 
ELFEX
T [dB] 

Return 
Loss 
[dB[ 

1,00 4,0 65,0 62,0 61,0 58,0 64,2 61,2 21,0 
4,00 4,0 64,1 61,8 60,1 57,8 52,1 49,1 21,0 
10,00 5,6 57,8 55,5 52,2 49,9 44,2 41,2 21,0 
16,00 7,1 54,6 52,2 47,5 45,1 40,1 37,1 20,0 
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20,00 7,9 53,1 50,7 45,1 42,7 38,2 35,2 19,5 
31,25 10,0 50,0 47,5 40,0 37,6 34,3 31,3 19,0 
62,50 14,4 45,1 42,7 30,7 28,2 28,3 25,3 16,0 

100,00 18,5 41,8 39,3 23,3 20,8 24,2 21,2 14,0 

125,00 20,9 40,3 37,7 19,4 16,8 22,3 19,3 13,0 

155,52 23,6 38,7 36,1 15,2 12,6 20,4 17,4 12,1 

175,00 25,1 37,9 35,3 12,7 10,1 19,3 16,3 11,6 

200,00 27,1 36,9 34,3 9,9 7,2 18,2 15,2 11,0 

250,00 30,7 35,3 32,7 4,7 2,0 16,2 13,2 10,0 
 
17. Pomiary mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby posiadające odpowiedni 

certyfikat wystawiony przez producenta systemu okablowania strukturalnego. 
18. Producent technologii teleinformatycznej powinien być producentem zarówno systemu 

okablowania strukturalnego jak i systemu złączy i przełącznic telefonicznych. Ma to na celu 
zapewnienie bezproblemowej integracji obydwu systemów jak i unifikację procedur 
certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu struktur kablowych. W systemie należy użyć 
łączówek telekomunikacyjnych tego samego producenta co elementy systemu okablowania. 

 

5.6. Wyposażenie meblowe 

1. Pomieszczenie w suterynie – sala ćwiczeń – szafy zamykane do przechowywania instrumentów, biurko 
wykładowcy, lustro i 4 krzesła. 
2. Pomieszczenia na II piętrze  

a) fragment poszerzonego korytarza – foyer – grafika na nowej ścianie z podświetleniem;  
b) biuro: 4 biurka z pomocnikami i krzesłami, stół konferencyjny z 5-a krzesłami, zespół szaf 

kancelaryjnych zamykanych i regałów w stosunku 40/60, wbudowany zlew ze stali nierdzewnej 
zamykany drzwiami, pomocnik pod urządzenie wielofunkcyjne drukarko-skaner. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Kontrola dla zapewnienia jakości 

 
Zamawiający/Inspektor Nadzoru winien przeprowadzać systematyczne kontrole gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 
Kontrole powinny zawierać następujące wytyczne: 

a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Prowadzenie dokumentów budowy 

 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 

a) Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowę, 
b) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) Operaty geodezyjne, 
e) Dziennik Budowy,  
f) Dokumenty Laboratoryjne,  
g) Protokół odbiorów częściowych i końcowych,  
h) Książka obmiarów,  
i) Protokoły z narad i ustaleń,  
j) Korespondencja na budowie,  
k) Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa 
l) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

 

6.7.1. 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.  
 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą technikę w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowę protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
c) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
d) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach,  
e) uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru,  
f) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
g) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu częściowych i 

końcowych odbiorów Robót,  
h) wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,  
i) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
j) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  
k) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót,  
l) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
m) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,  
n) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
o) inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 

6.7.3. 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 prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego 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 SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera/Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
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przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Podstawową ilością obmiarową jest jednostka określona w przedmiarze obejmująca wszystkie prace 
niezbędne do wykonania danej jednostki obmiarowej, oraz przygotowanie, a po zakończeniu prac 
likwidację stanowiska roboczego i uporządkowanie terenu. 
 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, 
KNNR-ach i innych. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inżynier/Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy (etapowy) 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. 
Większe obiekty budowlane mogą być dzielone na części, które w miarę postępu Robót mogą być 
przedmiotem odbioru. Podziału Robót na części dokonuje Wykonawca, a podział ten musi zostać 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
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Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części Robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji Robót.  
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,  
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjścia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

c) recepty i ustalenia technologiczne, 
d) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
f) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

        bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
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h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
i) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 

8.6. Przejęcie Robót 

 
Następstwem Odbiory Końcowego jest Przejęcie Robót. Dokumentem stwierdzającym dokonanie 
przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
 
Dla celów Przejęcia robót  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
b) Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą 

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą, 

c) Specyfikacje Techniczne, 
d) Uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 
e) Receptury i ustalenia technologiczne, 
f) Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
g) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, w tym m. in. pomiary 
badań elektrycznych, 

h) Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 
i) Sprawozdanie techniczne, 
j) Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 
k) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

a) Zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
b) Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
c) Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót. 
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8.7. Dokumentacja Wykonawcy 
 
8.7.1. Dokumentacja Powykonawcza 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 
Projektowej i przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej uwzględniającej te zmiany. Zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane w skład Dokumentacji Powykonawczej, na który uzyskano Pozwolenie na Budowę, 
wchodzą między innymi: 

a) Pozwolenie na Budowę, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt budowlano-
wykonawczy i inne projekty, Przedmiary Robót, Pozwolenie na Użytkowanie, Decyzja o 
Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu,  

b) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  
c) oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, 
d) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
e) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
f) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych,  
g) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,  
h) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,  
i) Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki 

zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru wykonana w 3-ch egz. papierowych plus w wersji elektronicznej w wymaganych 
formatach PDF, DWG, edytowalne XLS/ath, 

j) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących,  
k) oświadczenie Kierownika budowy o:  

1. zgodności wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

2. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także w razie 
korzystania z dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

3. właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania. 

l) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" 
dla materiałów i urządzeń,  

m) karty gwarancyjne urządzeń technicznych,  
n) instrukcję eksploatacji obiektu, instalacji,  
o) instrukcji BHP i przeciwpożarowej.  

 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
b) wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz.). 
 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440. 
 
4. 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). 
 
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r.  poz. 
520). 
 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrześnie 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego.  
 
7. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462).  
 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 
1126).  
 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, 
poz. 2041).  
 
10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, 
poz. 463).  
 
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).  
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12. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2015 r. 
Nr 0, poz. 1938).  
 
13. Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).  
 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).  
 
15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, 
poz. 719).  
 
16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. Nr 0 poz. 
2117).  
 
17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 r. Nr 124,poz 1030).  
 
18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz.2041).  
 
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzaju obiektów 
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 138. poz.1554).  
 
20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. (Dz.U. z 2001 r. Nr 118. poz. 1263).  
 
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz.U. z 2010 r. Nr 283 poz. 2839).  
 
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120. poz. 826). 
 
23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 263 poz. 2202).  
 
24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego 
odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz.U. z 2002 r. Nr. 99 poz. 905). 
 
25. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów na rok 2016 (M.P. 2015 nr 0 poz. 1064).  
 


