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1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót 
budowlanych związanych z wykonaniem    Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: 
 

• Ocieplenie ścian budynku Korolowska 16 (klatka nr 1-3) 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja 
Techniczna będzie określana skrótem ST 
 
2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza ST jest zestawieniem wymagań technicznych, jakie winien spełnić Wykonawca 
przy realizacji kontraktu na przedmiotową budowę. ST należy rozpatrywać łącznie z 
przedmiarem i innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowiącymi integralną część 
dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową 
realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne 
być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. 
Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 
materiałów lub montażu, urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń 
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora. Dodatkowe wyjaśnienia związane z 
realizacją przedsięwzięcia są dostępne u Inwestora w trakcie realizacji inwestycji. Zmiany w 
przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą być 
zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą 
stanowić podstawę do wstrzymania budowy. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za 
sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie 
przetargu. 
 
3. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

- 45320000-6  Roboty izolacyjne 
 
4. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna obejmuje następujące roboty: 

 
Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: 

• Ocieplenie ścian budynku Korolowska 16 (klatka nr 1-3) 
 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją przedmiarową, ST, poleceniami przedstawiciela Inwestora zgodnie z art. 22, 23 
Ustawy Prawo Budowlane. 
 
Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz obowiązujących Polskich Norm zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny i 
ustalają poziom rozwiązań. 
 
Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi 
oraz nie może obniżać jakości robót budowlanych. 
 
Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami, zastosowaniem materiałów  
I-szej jakości (nie dopuszcza się stosowania niejednorodnych materiałów z różnych serii, 
końcówek itp.), z zastosowaniem narzędzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z 
realizacją w warunkach odpowiadających wymogom technicznym poszczególnych robót 
(temperatura, wilgotność) z dbałością o materiał i wykonane uprzednio roboty. 
 
6. Przekazanie terenu budowy 
Inwestor w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
oraz jeden egzemplarz ST. 
 
7. Zabezpieczenie terenu budowy 
Przeprowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób 
postronnych. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Rejon 
prowadzonych prac musi być odgrodzony i czytelnie zabezpieczony poprzez znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki ochronne zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Inwestora. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną. 
 
8. Dziennik budowy 
Zamawiający wymaga prowadzenia dziennika budowy przez 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, 
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 techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
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 Inwestora. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach 
- uwagi i polecenia Inwestora 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
9. Ochrona środowiska w czasie trwania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 
budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
 
10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
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. 
 
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora. 
 
13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
 
14. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgonie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inwestora. 
 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.  
 
15. Kontrola jakości robót 
Kontrola winna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów, zgodności 
ich realizacji z ST. Sprawdzenie winno odbywać się w trakcie wykonywania robót jak i po ich 
zakończeniu. 
 
15.1 Atesty, Certyfikaty i Deklaracje Zgodności 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat za znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 
a) Polską Normą 
b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
SST 

 
16. Odbiór robót 
 
16.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
Odbiór dokonywany jest na zasadach określonych w zawartej umowie. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
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16.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inwestor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. 
 
16.1.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inwestor. 
 
16.1.3 Odbiór końcowy robót 

- całkowite zakończenie robót oraz gotowość odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których mowa poniżej. 

- Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z ST. 

- W  toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

- W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

 
17. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. Podstawą 
wystawienia faktury jest przedłożenie wyciągu kosztorysu ofertowego wykonanego zakresu 
robót proponowanych do fakturowania. W/w kosztorys częściowy potwierdzany jest przez 
Inspektora nadzoru. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w 
umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
18 Materiały 
Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 
Ustawy Prawo Budowlane i przedmiarowi robót oraz przyjętym w ofercie rozwiązaniom 
technicznym. Na każde żądanie Inwestora Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
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do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub  aprobatą techniczną. 

 
19. Sprzęt 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

- Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w ST, wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową. 

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

- Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

- Stosowanie sprzętu powinno odbywać się z zachowaniem przepisów BHP 
obowiązujących przy użytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu sprzętu. 

- Sprzęt powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby uprawnione do jego użycia. 
- Miejsce i sposób przechowywania należy uzgodnić z Inwestorem. W czasie 

przechowywania sprzęt powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem 
mechanicznym, przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i przed 
użyciem przez osoby do tego nie powołane. 

-  
20. Transport 
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 ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
 
21. Przepisy związane 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania: 

- Ustawy z dnia 1 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zm. Z 27 marca 2003r. Dz. U. Nr 80 z 10 maja poz. 718). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 74, poz.676). 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. 
w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637). 
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- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Dz. U. Nr 8, poz.71). 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. 
w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 1113, poz. 728). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr47 z dnia 19 marca 2003r., poz. 401). 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane 
jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz.28 z 
późniejszymi zm.)  

- Rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w spawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 212, poz. 1138). 

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych – 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej 
– Warszawa 1989 – tom I 

                                                                                                        
                                                                                                                                             Opracował 
                                                                                                                                             J. Karamać 

 
 
 
 

 
 

 


