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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST.1.0. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja techniczna opracowana została dla zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania przy 

realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku- OŚRODEK WSPARCIA BRYŁA „A” ETAP I –  

WRAZ Z ROZBUDOWA OŚRODKA WSPARCIA  BRYŁA„B” - II ETAP – IŁAWA ul.1 Maja , dz. nr geod. 

136/28  

 

1.2. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem robót jest rozbudowa i modernizacja istniejącego hotelu, obejmująca kompletne roboty budowlane 

przewidziane do wykonania przy wznoszeniu nowych obiektów.  

Całość robót budowlanych niniejszej inwestycji określa kod CPV – 45211340-4  „Budownictwo ogólne”. 

 

Ogólne dane charakterystyczne obiektu: 

Pow.zabudowy    :                  542,80  m
2
 

            Pow. użytkowa    :        431,65  m
2
 

            Kubatura    :                 2 584,05  m
3
     

Szczegółowy zakres robót wg kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do 

niniejszego opracowania.  

 

1.3. Informacje o terenie budowy. 

Na terenie budowy znajdują się następujące sieci: 

- Kanał c.o. wysokie parametry, 

- Kanalizacja deszczowa 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie 

robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne, a także dostęp do 

wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.  

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

Polskimi Normami i obowiązującymi wymogami. 

 

1.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. 

 

1.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odzież 

ochronną i niezbędne wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy „Prawo budowlane” jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy „planu bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia”, gdyż występują roboty niebezpieczne dla zdrowia – wg informacji BiOZ załączonej w 

projekcie budowlanym. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003r. „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 2003r. „ w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 

dnia 26 września 1997r. „w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz. 

1650). Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wyposażenia przeciwpożarowego w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami i odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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1.8. Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów 

organizacji ochrony placu budowy i do uzyskania jego akceptacji, 

2. ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

3. właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

4. utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, 

uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

 

1.9.         Grupy robót. 

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do następujących grup robót : 

1. grupa 451 – przygotowanie terenu pod budowę, 

2. grupa 452 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów , 

3. grupa 453 – roboty w zakresie instalacji, 

4. grupa 454 – roboty wykończeniowe. 

 

Szczegółowy zakres specyfikacji : 

ST. 1.1. Roboty ziemne.      kod CPV 45111200-0 

ST.1.3. Stal zbrojeniowa. Roboty zbrojarskie.   kod CPV 45223210-1; CPV 45262310-7 

ST.1.4. Beton konstrukcyjny. Roboty betoniarskie.   kod CPV 45223500-1; CPV 45262311-4 

ST.1.5. Izolacje przeciwwilgociowe.    kod CPV 45320000-6 

ST.1.6. Roboty murowe.      kod CPV 45262500-6 

ST.1.7. Izolacje termiczne i akustyczne.    kod CPV 45321000-3; CPV 45323000-7 

ST.1.8.Prefabrykaty betonowe.     kod CPV 45223821-7 

ST.1.9. Konstrukcje stalowe. Roboty ślusarskie.   kod CPV 45223210-1 

ST.1.10. Kominy. Roboty kominiarskie.    kod CPV 45210000-2 

ST.1.11. Podłogi i posadzki.     kod CPV 45432100-5 

ST.1.12. Osadzenie stolarki.     kod CPV 45421000-4 

ST.1.13. Roboty tynkarskie i malarskie. Okładziny ścienne z płytek. kod CPV 45442100-8; CPV 45410000-4 

        CPV 45432210-9 

ST.1.14. Okładziny z płyt G-K.     kod CPV 45421141-4; CPV 45421146-9 

ST.1 15. Roboty blacharskie. Rynny i rury spustowe.  kod CPV 45260000-7; CPV 45261320-3 

ST.1.16. Balustrady, elementy metalowe.    kod CPV 45223210-1; CPV 28823200-7 

ST.1.17. Drewniane elementy konstrukcyjne   kod CPV 45223000-6 

ST.1.18. Roboty zewnętrzne nawierzchniowe.   kod CPV 45223300-9; CPV 45111291-4 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby i materiały budowlane 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, 

deklaracje zgodności z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w 

„Szczegółowej Specyfikacji Technicznej”.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowych informacji o źródle produkcji, 

zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robót. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, zostaną niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do sprawdzania (niezależnie od inspektora nadzoru inwestorskiego) 

pochodzenia i jakości dostarczonych przez Wykonawcę materiałów i w przypadku stwierdzenia braku 

wymaganych aprobat i certyfikatów, zobowiązany jest nie dopuścić ich do użytku i niezwłocznie usunąć z terenu 

budowy (robót). 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Użyty sprzęt powinien być utrzymywany w 

należytej sprawności technicznej. Sprzęt nie spełniający wymogów należy niezwłocznie usunąć z terenu robót 

budowlanych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport poziomy. 

Materiały i elementy budowlane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 

przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń. 

Podczas transportu materiały i elementy budowlane powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

4.2. Transport pionowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju środków transportu 

pionowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, a także projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. 

 

Wykonawca zobowiązany jest również do prowadzenia dokumentacji budowy i udostępniania jej 

przedstawicielom uprawnionych organów. 

Dokumentacja budowy (dokumentacja robót), zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy „Prawo budowlane”, obejmuje: 

1. pozwolenie na budowę w formie decyzji lub na wykonanie robót w formie postanowienia, 

2. dziennik budowy lub zeszyt robót, 

3. protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

4. operaty geodezyjne, 

5. książkę obmiarów robót, 

6. certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z PN, itp. dotyczące zastosowanych materiałów i 

elementów budowlanych, 

7. protokoły konieczności robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty, 

8. itp. 

 

7.  PRZEDMIAR ROBÓT 

Ilość robót określa się na podstawie projektu, z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez 

Inżyniera (Kierownika) budowy i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami 

oraz sprawdzeniu jakości ich wykonania. 

Podstawę odbioru stanowią następujące dokumenty: 

1. dokumentacja techniczna, 

2. dziennik budowy, 

3. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

4. protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

5. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

6. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były przeprowadzone, 

7. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonane przed odbiorem budynku. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wszystkie roboty budowlane prowadzić w oparciu o Polskie Normy oraz obowiązujące przepisy i wymagania. 


