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PROGRAM FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWY 
Nazwa przedsięwzięcia:  

„Termomodernizacja budynku Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu” 

Adres obiektu:  

ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

Nazwy i Kody:  

45000000 -7  Roboty budowlane 

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71.24.00.00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45321000-3  Izolacja cieplna 

45442110-1  Malowanie budynków 

45442100-8  Roboty malarskie 

45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45443000-4   Roboty elewacyjne 

Grupy robót 

45000000 -7  Roboty budowlane 

45300000 -0  Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000 -1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasy robót 

45260000 -7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty specjalistyczne 

45320000 -6  Roboty izolacyjne 

45410000 -4  Tynkowanie 

45420000 -7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
 ciesielskie 

45450000 -6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

Kategorie robót 

45261900 -3  Naprawa i konserwacja dachów 

45321000 -3  Izolacja cieplna 

45421100 -5   Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45453000 -7  Roboty remontowe i renowacyjne 

 

Zamawiający:  

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42 

Opracowanie wykonał: 

   YORIS Firma Architektoniczna 

   Ul. Strzelecka 29a/68, 61-846 Poznań 

   Opracowała: mgr inż. arch. Elżbieta Dolińska 
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Program funkcjonalno – użytkowy sporządzony został w oparciu o art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 

996 ze zm.) oraz rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072 ze zm.) 

 

I. CZEŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są: 

a) prace projektowe – Projekt Budowlany termomodernizacji budynku Wydziału 

Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wraz z uzyskaniem 

wszystkich niezbędnych pozwoleń 

b) kompleksowe wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku Wydziału 

Technologii Drewna, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska 

Polskiego 38/42, wraz z innymi pracami budowlanymi w oparciu o dokumentację  

projektową opracowaną przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi w 

niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). 

Na komplet dokumentacji, którą Wykonawca ma sporządzić i przekazać Zamawiającemu w 

ramach przedmiotu zamówienia, składają się w szczególności: 

a) Projekt budowlany wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opracowany zgodnie 

z wytycznymi Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa. 

b) Wszelkie niezbędne do realizacji zadania pozwolenia administracyjno-prawne, w tym 

pozwolenie na budowę.  

c) Wszelkie inne dokumentacje, w tym inwentaryzacja, opracowania geodezyjne (mapa 

do celów projektowych), uzgodnienia, ekspertyzy itp. 

d) Kompletna dokumentacja powykonawcza niezbędna do  oddania obiektów do 

użytkowania zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (jeżeli dotyczy). 

e) Świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządzone po wykonaniu robót 

budowlanych dla obiektu objętego przedmiotem zamówienia. 

Celem zamówienia jest dostosowanie obiektu, pod względem cieplnym, do obowiązujących 

standardów technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych i poprawa 

efektywności energetycznej budynku. 

W wyniku przeprowadzonych robót termomodernizacyjnych ma nastąpić obniżenie kosztów 

eksploatacji oraz podwyższenie komfortu cieplnego wewnątrz budynku. 

Opracowany projekt budowlany musi uwzględniać zakres robót określony w niniejszym PFU. 

Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania, jakie musi spełnić  

Wykonawca robót, w zakresie prac projektowych oraz wykonawstwa robót. 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został na podstawie audytu energetycznego, 

wizji lokalnej, posiadanej archiwalnej dokumentacji projektowej budynku oraz danych 

techniczno-eksploatacyjnych. 
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1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Planuje się termomodernizację budynku Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 38/42, w zakresie: 

a) ocieplenia stropodachu wentylowanego 

b) ocieplenia stropodachu niewentylowanego i dachu 

c) ocieplenia ścian zewnętrznych przy gruncie (poz. piwnicy) 

d) wymiany stolarki okiennej 

e) ocieplenie słupków międzyokiennych 

f) ocieplenie ścian zewnętrznych 

 

L.p. Parametry określające wielkość obiektu Ilość 

1. Powierzchnia całkowita 13.388,80 m2 

2. Ilość kondygnacji nadziemnych 5 

3. Ilość kondygnacji podziemnych 1 

 

L.p. Parametry określające zakres robót budowlanych Ilość 

1. Ocieplenie stropodachu wentylowanego 1.851,18 m2 

2. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego i dachu    147,31 m2 

3. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie (poz.piwnicy)    103,53 m2 

4. Wymiana stolarki okiennej 2.412,13 m2 

5. Ocieplenie ścian zewnętrznych 5.742,26 m2 

Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w wymaganiach Zamawiającego w 

stosunku do wykonania przedmiotu zamówienia (pkt. 2). 

 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Budynek dydaktyczny został wybudowany w pierwszej połowie lat 70-tych. Jest to obiekt 5-

kondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w technologii murowanej. 

Wejście główne do budynku znajduje się od strony południowo-zachodniej. 

Fundamenty: 

Ściany fundamentowe - żelbetowe. 

Ściany zewnętrzne: 

Ściany konstrukcyjne zewnętrzne - z cegły pełnej o grubości 38cm, obustronnie otynkowane. 

ściany obudowy wentylatorni, komunikacji i maszynowni – gazobeton o grub. 24 cm na 

zaprawie. 
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Dachy i Stropodachy: 

Dach nad częścią najwyższą - płyty korytkowe na belkach żelbetowych, ocieplone styropianem 

o grubości 2cm. 

Stropodach wentylowany - strop typu Akerman, pustka powietrzna, płyty korytkowe na belkach 

żelbetowych, ocieplony styropianem o grubości 2cm. 

Krycie stropodachu papa termozgrzewalna. 

Ścianki kolankowe poddasza – gazobeton. 

Okna: 

Okna w budynku z PVC o niskiej szczelności i izolacyjności, wartość współczynnika tych okien 

ocenia się na U = 2,1 W/(m2*K). 

Drzwi zewnętrzne: 

Drzwi zewnętrzne wymienione na nowe, w dobrym stanie technicznym, wartość współczynnika 

tych drzwi ocenia się na U = 1,7 W/(m2*K). 

Instalacje: 

Budynek wyposażony jest w instalacje: wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej, wod-kan., 

gazową, ogrzewczą i elektryczną. 

Ogólny stan elementów konstrukcyjnych budynku jest dobry.  

Ściany zewnętrzne wymagają ocieplenia. 

Stropodach wentylowany pokryty papą - wymaga ocieplenia.  

Stolarka okienna zewnętrzna z PVC jest źle osadzona i w złym stanie technicznym wymaga 

wymiany na nową.  

Stolarka drzwiowa zewnętrzna wymieniona na nową, jest w dobrym stanie technicznym - nie 

wymaga wymiany na nową. 

Przedmiotowy budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości wskaźnika 

EP oraz w zakresie maksymalnych wartości współczynników przenikania przez przegrody 

budowlane. 

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych 

do wykonania w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe. Zamawiający przewiduje 

wynagrodzenie ryczałtowe dla wykonawcy robót budowlanych.  

W trakcie trwania prac termomodernizacyjnych budynek Wydziału Technologii Drewna będzie 

użytkowany. W związku z powyższym należy przewidzieć prace 

przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewniających bezpieczne 

funkcjonowanie obiektu. 

Zakres prac oraz godziny ich wykonania należy uzgadniać z administratorem obiektu. 

Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywać się cały czas 

bez zakłóceń w godzinach pracy. 

Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla 

projektu budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegóławiać i odnosić się do 

następujących branż:  
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- architektonicznej  

- instalacji odprowadzenia wód opadowych z dachu oraz instalacji odgromowej 

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Budynek Wydziału Technologii Drzewnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, po 

wykonaniu termomodernizacji oraz pozostałych robót, nie zmieni swojej dotychczasowej 

funkcji tzn. nadal będzie pełnić funkcje budynku dydaktycznego. Budynek po wykonaniu 

przedmiotowych robót nie zmieni również swojej kubatury jak również nie zostanie zmienione 

zagospodarowanie terenu wokół niego. 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH I 

WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

a) Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej należy wykonać 

ocenę stanu technicznego obiektu, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia 

oraz sporządzić inwentaryzację budynku w zakresie niezbędnym do sporządzenia 

dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę (Zamawiający dysponuje 

archiwalną dokumentacją architektoniczno-budowlaną). 

b) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania aktualnej mapy do celów 

projektowych, jak też wszelkich ekspertyz, uzgodnień itp. 

c) Zamawiający zwraca uwagę, że celem wykonania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot zamówienia jest osiągniecie parametrów określonych w audycie 

energetycznym stanowiącym załącznik do niniejszego PFU. 

d) Opracowanie projektowe objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej. 

e) Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę (lub zgłoszenia robót), Wykonawca 

jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji  

Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych. W tym celu należy przedłożyć 

Zamawiającemu 1 egz. kompletnej dokumentacji projektowej. Zamawiający w terminie 

7 dni od daty jej otrzymania dokumentacji sprawdzi zgodność przyjętych rozwiązań 

projektowych z wymaganiami określonymi w PFU oraz dokona jej akceptacji lub w 

przypadku stwierdzenia błędów lub niezgodności z PFU wezwie Wykonawcę do ich 

usunięcia w terminie nie krótszym niż 3 dni. Nieusunięcie przez Wykonawcę 

stwierdzonych błędów lub niezgodności w wyznaczonym terminie stanowi podstawę 

do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy i naliczenia kar umownych. 

f) Wymaga się, aby przed przystąpieniem do prac, proponowane rozwiązania techniczne 

były uzgodnione z Zamawiającym. 
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g) Wymaga się by kolorystyka elewacji uzyskała dodatkowo akceptację Pełnomocnika ds. 

Estetyki Miasta (Wydziału Urbanistyki i Architektury UM Poznania). 

Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej 

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z: 

a) ustawą z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 243 poz. 1623)  

b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami)  

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 

z późniejszymi zmianami),  

d) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2033 nr 120 poz. 1133 z późniejszymi 

zmianami),  

e) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( 

Dz.U. 2003r nr 121 poz. 1137 z późniejszymi zmianami),  

f) innymi obowiązującymi przepisami, 

Dokumentacja winna zawierać:  

a) optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 

wszystkie niezbędne zestawienia (np. stolarki okiennej), rysunki szczegółów i detali wraz 

z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 

identyfikację materiału itp. 

b) rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach), 

c) dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona 

klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. 

wykonania termomodernizacji budynku, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

zawartymi w PFU,  

d) dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich częściach,  

e) w zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 

poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy 

pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych).  

f) dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

Przygotowanie terenu budowy  

Wykonać niezbędne prace przygotowawcze do prowadzenia prac budowlanych w 

szczególności: obsługę geodezyjną, wykonanie przyłącza elektrycznego dla potrzeb budowy. 

Zagospodarowanie placu budowy – oznaczyć i ogrodzić teren budowy i inne miejsca, które 

mogą być traktowane jako stanowiące część terenu budowy. Zapewnić stały dozór budowy, 
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zabezpieczyć budowę przed dostępem osób nieuprawnionych. Zapewnić na czas trwania 

budowy kierownictwo robót przez osoby posiadające właściwe uprawnienia wymagane 

przepisami prawa.  

Utrzymać porządek na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwać na bieżąco zbędne 

materiały i odpadki oraz śmieci. Po zakończeniu robót doprowadzić teren budowy do 

należytego stanu i porządku. Opracować plan bioz, który przed rozpoczęciem prac kierownik 

budowy jest zobowiązany uzgodnić z użytkownikiem obiektu. 

a) Opracowanie planu organizacji placu budowy oraz dostarczenie Zamawiającemu 

kompletu wymaganych dokumentów, niezbędnych do złożeniu w PINB zawiadomienia 

o rozpoczęciu robót budowlanych. 

b) Przygotowanie zaplecza budowy w sposób gwarantujący bezpieczny przebieg 

prowadzonych prac oraz bezpieczeństwo. 

c) Organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i 

oznakowanie terenu budowy. 

d) Zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami. 

e) Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

f) Zapewnienie kierownictwa budowy. 

g) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

usuwanie na bieżąco zbędnych odpadów, zabrudzeń oraz ewentualnych nadmiarów 

mas ziemnych. 

Architektura 

a) Rozwiązania architektoniczne powinny zachować istniejące podziały elewacji. 

b) Planowane rozwiązania architektoniczne nie mogą naruszać uwarunkowań 

funkcjonalno-użytkowych i specyfiki przeznaczenia budynku. 

c) Wszelkie rozwiązania architektoniczne nie wskazane w niniejszym Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Instalacje 

Zakłada się montaż/wymianę brakujących/uszkodzonych, nie pasujących lub zużytych 

elementów instalacji, które są niezbędne dla funkcjonowania danego obiektu, takie jak: 

kratki wentylacyjne, elementy instalacji odgromowej rynny, rury spustowe, skrzynki 

elektryczne, wodociągowe i telekomunikacyjne na i pod tynkowe itp. 

W związku z planowanym ociepleniem elewacji, należy uwzględnić przesunięcie rur 

spustowych istniejących, bądź ich wymianę. 

Wykończenia 

a) Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót stosować wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie  i 

zgodnie z obowiązującymi normami.  

b) Ponadto wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi 

nałożone prawem, ze szczególnym uwzględnieniem trwałości i wymagań ppoż. oraz 

dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

Zakres inwestycji 
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Zakres inwestycji obejmuje termomodernizację budynku Wydziału Technologii Drewna 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 38/42, polegającą na 

ociepleniu ścian zewnętrznych budynku, ociepleniu dachu i stropodachu oraz wymianie 

stolarki okiennej zewnętrznej. 

Realizacja zadania przebiegać powinna dwuetapowo: 

 etap pierwszy obejmować będzie wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich 

niezbędnych pozwoleń lub zgłoszeń, 

 etap drugi obejmować będzie roboty związane z termomodernizacją. 

Zakres prac przedstawiono w dalszej części opracowania. Wymogi jakościowe  

powinny spełniać lub przewyższać podane w niniejszym PFU i w audycie energetycznym. 

2.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

2.2.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem prac budowlanych dotyczących docieplenia budynku 

Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z częściową 

wymianą stolarki otworowej.  

2.2.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót budowlanych.  

2.2.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Ustalenia zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem prac budowlanych docieplenia budynku Wydziału Technologii Drzewnej 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zakres robót przewidziany do realizacji obejmuje:  

a) docieplenia stropodachu wentylowanego  

b) docieplenia stropodachu niewentylowanego i dachu  

c) docieplenia ścian zewnętrznych piwnicy  

d) docieplenia ścian zewnętrznych 

e) wymiany stolarki okiennej 

2.2.4. DEFINICJE  

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

Inżynier – równoznaczny z używanym pojęciem Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego 

lub Nadzoru Inwestorskiego  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (INI) – przedstawiciel Inżyniera  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  



12 
 

Kontrakt / Umowa - akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.  

Cena kontraktowa - wartość ceny za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem wad, 

zgodnie z postanowieniami warunków kontraktu.  

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  

Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach  

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, 

Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną, jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych  

Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.  

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 

części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.  

Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia 

za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany 

odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków 

umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego.  

Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik 

montażu.  

Dokumentacja projektowa – projekt wykonawczy dla przedsięwzięcia, specyfikacje 

techniczne,  

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót sporządzona przez Wykonawcę. W skład 

dokumentacji powykonawczej chodzą również obliczenie potwierdzające uzyskanie efektu 

ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanych robót – obliczenia dotyczące natężenia 

światła oraz obliczenia dotyczące ogrzewania budynku. Konieczne jest również sporządzenie 

audytu energetycznego po wykonanej termomodernizacji.  

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie.  

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.  
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Wyrób budowlany — 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.  

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 

odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z 

Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że 

zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 

nie ustalono PN).  

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

Specyfikacja techniczna (ST) - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 

bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków 

i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  

2.2.5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (INI).  

2.2.5.1.  PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  

Do rozpoczęcia prac dociepleniowych można przystąpić po stwierdzeniu przez Kierownika 

Budowy, że:  

a) obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP dotyczącymi prowadzenia prac 

dociepleniowych,  

b) elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na prowadzenie prac dociepleniowych, 

odpowiadają założeniom projektowym.  

2.2.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Dokumentacja projektowa musi zawierać rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy.  

2.2.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST  

Zatwierdzona dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty stanowią część 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, 

jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić INI, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek, jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z 

Nadzorem Autorskim.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i ST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i ST 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 rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.2.5.4. 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, np.: oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną.  

2.2.5.5. 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 wykańczania robót 

Wykonawca będzie 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.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację magazynów, 

składowisk, dróg dojazdowych do budynku, środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru.  

2.2.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
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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. 

Roboty przygotowawcze 

1. Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy. 

2. Przygotowanie placu budowy. 

3. Ewentualne ogrodzenie placu budowy. 

4. Przygotowanie placu na składowanie materiałów. 

Roboty ziemne 

1. Roboty w zakresie wykonywania wykopów i zabezpieczenia ich pod wykonanie izolacji 

pionowej ścian piwnic i ścian fundamentowych 

2. Przewidzieć wywóz ziemi.  

3. Wykopy, należy wykonać zgodnie z projektem, wykopy przy fundamentach i ścianach 

fundamentowych zabezpieczyć. 

Izolacje Termiczne – ściany. 

1. Ocieplenie ścian metodą bezspoinową, z użyciem płyt styropianowych EPS 70 gr. min. 

15 cm (λ=0,032 W/mK) lub podobne, klejone oraz mocowane mechanicznie do ścian wg 

wskazań producenta i dostawcy płyt styropianowych. Ocieplenie należy poprowadzić 

również na ścianie schodzącej poniżej terenu. Uwaga: -  materiał i system musi posiadać 

klasę ogniową NRO i posiadać na to odpowiednią aprobatę ITB! Dotyczy także ścian 

nadbudówek, kondygnacji technicznej na dachu. 

 

Uwaga: 

Ściany zewnętrzne sali wykładowej oraz łącznika, po ociepleniu, muszą być odtworzone 

do obecnego stanu, tj. po przez ułożenie płytek klinkierowych o podobnym wyglądzie i 

wielkości.  

Należy otrzymać akceptację  autora projektu budynku.u. 

 

2. W strefie między oknami (pod blendami zakrywającymi słupy) zastosować płyty ze 

sztywnej pianki rezolowej o współczynniku λ=0,021 W/mK, o grub. min. 10 cm. Grubość 

warstwy uzależniona jest od ostatecznej linii okien po montażu. Ważne jest aby blendy 

w jak najmniejszym stopniu wystawały poza lico stolarki. Po wykonaniu ocieplenia należy 

zamontować blendy z PCV – wykonanej, dostarczonej i zamontowanej przez dostawcę 

stolarki okiennej. 

3. Cokół wraz ze ścianą zewnętrzną na styku budynku z gruntem do głębokości 100cm 

poniżej poziomu trenu (łącznie 1,20 m – dotyczy elewacji pn.-wsch.), wykonać 

termoizolację, metodą bezspoinową, w postaci styropianu ekstrudowanego (λ=0,035 

W/mK), o grub. min. 15 cm, metoda bezspoinową. Przy odkrywaniu ścian 

fundamentowych, prace należy prowadzić odcinkowo. 

4. Attyki ocieplić od zewnątrz warstwą styropianu gr. 13cm. 



16 
 

 

Izolacje Termiczne – dachy  

1. W przestrzeni stropodachu wentylowanego zastosować warstwę wełny mineralnej gr. 22 

cm (λ=0,040 W/mK), układanej na istniejącej warstwie trocinobetonu. W tym celu należy 

zdemontować część płyt korytkowych na dachu (wyznaczenie obszaru demontażu jest w 

zakresie Wykonawcy). Sugeruje się by obszary demontażu płyt korytkowych 

zlokalizowane były w miejscach, gdzie przestrzeń wentylowana stropodachu jest 

najwyższa, oraz przy szybach windowych oraz szachtach wentylacyjnych – miejscach, do 

których brak dostępu z obszarów demontażu. 

2. Dokładną lokalizację pól demontażu płyt korytkowych przeprowadzić po wizycie na placu 

budowy i konsultacjach z przedstawicielem inwestora oraz inspektorem nadzoru. Pola 

demontażu muszą być tak dobrane, aby warunki pracy  pracowników układających wełnę 

mineralną odpowiadały aktualnym przepisom BHP oraz Polskim Normom i innym 

przepisom związanym. 

3. Płyty powinny być docięte tak, aby nie wybrzuszały się między ściankami z cegły dziurawki 

(na których leżą płyty korytkowe) 

4. W trakcie układania ocieplenia należy chronić płyty z wełny mineralnej przed opadami 

atmosferycznymi oraz przed wodą technologiczną! 

5. W przestrzeni nadbudówek – kondygnacji technicznej, do płyt korytkowych od spodu, 

między belkami żelbetowymi podtrzymującymi płyty korytkowe, należy zamocować maty 

z wełny mineralnej (λ=0,040 W/mK ), o min. grub. 22 cm. 

6. W przestrzeni nadbudówki niższej (wysokość 175cm między posadzką, a płytami 

korytkowymi) j.w.  

Wykończenie ścian  

1. Na całej wysokości zastosować bezspoinowy system ociepleniowy np.: StoTherm Classic 

firmy Sto lub równoważny, innego producenta o podobnych parametrach i spełniający te 

same wymagania. 

2. Klejenie styropianu - punktowo – obwodowe, z zastosowaniem łączników mechanicznych 

(wg wskazań producenta systemu). 

3. Masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem włókien sztucznych, (moduł elastyczności 

min. 2,5 %) - zbrojenie tą samą masą bezcementową nad- i pod gruntem. 

4. Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego przenosząca równomiernie naprężenia o masie 

powierzchniowej 175 g/m², pod gruntem podwinięcie siatki pod ostatnią płytą 

styropianową. Siatkę należy podwijać pod płytę styropianową również na krawędziach 

otworów okiennych, na co najmniej 5 cm. 

5. Wyprawa końcowa systemu: tynk mineralny, spełniający wymóg nienasiąkliwości i 

odpowiedniej paroprzepuszczalności. 

6. Zwiększenie trwałości na korozję biologiczną i czystość powłoki zewnętrznej poprzez 

malowanie elewacji farbą z efektem lotosu, np. Lotusan lub równoważna. 

7. W strefie cokołowej przy wejściach do budynku – jako opaska wysokości 3 m. – 

zastosowanie dodatkowo warstwy zbrojenia na bezcementowej masie zbrojącej z 
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zastosowaniem siatki pancernej z włókna szklanego, o masie powierzchniowej 490 g/m², 

jako ochrony udarowej (ze względu na wzmożoną aktywność typową dla budynków 

użyteczności publicznej). Dodatkowe pasy z siatki zbrojącej należy zastosować w 

narożach otworów okiennych, drzwiowych itp.  

8. Do uszczelnienia styków układu ociepleniowego z ościeżnicami, parapetami 

zewnętrznymi, itp. elementami budowli, zastosować elastyczną taśmę samorozprężną 

np.: StoFugendichtband firmy Sto, lub równoważną, innego producenta o podobnych 

właściwościach. 

9. Do wykonania dylatacji zgodnych ze specyfiką budynku (tam gdzie istnieją dylatacje 

konstrukcji budynku) stosować systemowe listwy, np. StoDehnfugenprofil lub inne innych 

producentów o podobnych właściwościach. 

10. W przypadku wyboru ww systemu ocieplenia, wymaga się stosowania wszelkich 

wytycznych według „Instrukcji Bezspoinowego Sytemu Ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków nr 334/2002, ITB” 

11. Malowanie tynku wg rysunków kolorystyki opracowanych przez Wykonawcę i uzgodnionej 

z Zamawiającym i Wydziałem Estetyki Miasta Urzędu Miasta Poznania.. 

Uwaga: wszystkie nazwy firm, systemów, elementów systemowych i produktów wymienione 

powyżej nie są wiążące dla inwestycji i mają na celu pokazanie jedynie kierunku działania 

i wyznaczenie standardów, które powinny być zachowane na etapie wykonania 

termomodernizacji w dowolnym systemie. 

Wykończenie ścian w pasie cokołowym  

1. W pasie cokołowym zamiast wyprawy tynkowej należy zastosować okładzinę z płytek 

klinkierowych zgodnie z rysunkami elewacji oraz odpowiednich detali. Płytki klinkierowe, 

w kolorystyce jak najbardziej zbliżonej do oryginalnej, mocować na zaprawę klejową w 

układzie pionowym!!! Kolorystykę bezwzględnie dopasować do płytek istniejących na 

jednokondygnacyjnym budynku „Sal Prelekcyjnych”. 

2. Płytki klinkierowe powinny mieć ten sam wymiar oraz odcień co oryginalne. Opcjonalnie, 

w przypadku nie znalezienia producenta dostarczającego klinkier o takich wymiarach, 

można zastosować płytki klinkierowe o standardowych obecnie wymiarach 25x12cm. W 

obu przypadkach płytki bezwzględnie mocować w układzie pionowym!!! 

3. Na styku tynku oraz płytek klinkierowych zastosować listwę opierzenia (aluminium, stal 

ocynkowana lub tytan – cynk), mocowaną do ściany. 

Wymiana okien  

1. Część okien zostało wymienionych już wcześniej. Są to okna na szczycie budynku od 

strony południowo- wschodniej, nad łącznikiem stołówki. Okna te są oknami p.poż. Okna     

te należy pozostawić w budynku.  

2. Nie wymieniamy okna tzw. fasadowe na klatkach schodowych.  

Pozostałe okna wymienić na PCV, przy zachowaniu gabarytów, wielkości, podziałów 

takich samych jak w oknach istniejących obecnie oraz zgrać kolorystykę z kolorem okien, 

które zostały już wcześniej wymienione i pozostaną w budynku. Wymieniamy okna w sali 

wykładowej – 2 okna o wymiarach 0,85x1,40 m2, 1 okno o wymiarach 0,85x1,10 i 8 okien 

wymiarach 1,35x0,40 m2.  
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Dokładną lokalizację okien do wymiany należy ustalić z przedstawicielem Zamawiającego 

na etapie sporządzania projektu budowlanego.  

3. Przeszklenia w nowej stolarce powinny spełniać warunek: szyby okienne trzywarstwowe 

– dwukomorowe z pustką termoizolacyjną. Współczynnik przenikania ciepła dla okna 

(szyba+rama) U0 = 0,9 W/m2K. 

4. Między oknami należy wykonać blendę maskującą w materiale, z którego wykonano okno 

(PCV) oraz w identycznej kolorystyce. Za blendą należy wykonać ocieplenie z 10 cm ze 

sztywnej pianki rezolowej. 

5. Blendy powinny być jak najbardziej zlicowane z linią okien! Układy okien i blend powinny 

być identyczne na wszystkich kondygnacjach. Zobowiązuje się Wykonawcę do 

opracowania rysunków detali. 

6. Parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej, w kolorystyce stolarki 

okiennej. 

Uwaga: nie wymieniamy okien fasadowych doświetlające klatki schodowe, od strony 

elewacji południowo-wschodniej, północno-wschodniej oraz szczytowe od strony elewacji 

południowo-wschodniej.  

Izolacja ścian fundamentowych do głębokości 100 cm poniżej poziomu terenu 

1. Rozebrać istniejące utwardzenia terenu.  

2. Wykonać roboty ziemne związane z odkryciem ścian fundamentowych i ław. 

3. Ściany fundamentowe betonowe oczyścić, usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, 

zanieczyszczenia i pył, ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą 

cementową, w razie konieczności wykonać tynk. 

4. Wykonać hydroizolację pionowa ściany fundamentowej  - 2x papa termozgrzewalna. 

5. Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie metodą bezspoinową z użyciem styropianu 

ekstrudowanego o współczynniku przewodzenia λ = 0,035 W/mK i grubości min. 15 cm 

(ocieplenie dot. elewacji północno-wschodniej (NE) wraz z cokołem o wysokości ok. 0,2m 

do głębokości 1,0m poniżej poziomu terenu -łącznie 1,2m). 

6. Teren po zasypanym wykopie wokół budynku wyłożyć kostką brukową na szerokość 

istniejącego utwardzenia. 

Hydroizolacje: 

1. Przy ocieplaniu styku budynku z gruntem, należy rozebrać pas chodnika (trawnika) i 

wykonać ocieplenie ściany do głębokości maksymalnie 100cm pod poziomem terenu 

styropianem ekstrudowanym gr. 15 cm – odpornym na działanie wilgoci oraz wykonać 

hydroizolację ściany papą np.: Vedag – Vedasprint S4 lub powłokami np.: Deitermnn lub 

zastosować materiały równoważne. Podkopy należy wykonywać odcinkowo w obecności 

osoby z odpowiednimi uprawnieniami!!! 

2.  Dach główny: Termomodernizacja dachu budynków wymaga zdjęcia płyt korytkowych we 

wskazanych w trakcie opracowywania projektu obszarach demontażu, a tym samym 

zdjęcia również dotychczasowej hydroizolacji w tych obszarach. Po ponownym założeniu 

płyt korytkowych należy bardzo dokładnie odtworzyć hydroizolację – 2x papa 

termozgrzewalna np.: w systemie Vedag Vedasprint S4 lub równoważnym, o odpowiednich 
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parametrach. Ze szczególną dbałością należy uszczelnić styk płyt korytkowych z attykami 

oraz z kominami wentylacyjnymi wg wytycznych producenta materiałów hydroizolacyjnych 

(stosować należy kliny styropianowe 10x10cm). Przy kładzeniu hydroizolacji należy 

pamiętać o odtworzeniu wszystkich spadków i odpowiednim zabezpieczeniu dylatacji 

konstrukcji dachu, bazując na wytycznych producenta i dostawcy materiałów 

hydroizolacyjnych. Nową papę należy układać z zakładem min. 100cm na papę starą. Styk 

należy bardzo starannie uszczelnić!!! 

3. Przy pracach związanych ze zdejmowaniem płyt korytkowych należy dopilnować aby nie 

uszkodzić pozostawianej hydroizolacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, miejsca 

uszkodzone należy zaizolować 2x papa termozgrzewalna, z zakładami i uszczelnieniami 

wg wytycznych producenta materiałów hydroizolacyjnych. 

4. Wszystkie murki, fosy przyokienne oraz zejścia na niższy poziom należy zaizolować 

przeciwwilgociowo np.: powłokami bitumicznymi, do głębokości od 50cm – 100cm poniżej 

poziomu terenu – w zależności od możliwości dostępu. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych 

1. Ocieplone fundamenty budynku obsypać (na całej wysokości ścian fundamentowych 

poniżej poziomu gruntu) żwirem filtracyjnym na szerokości 15-20 cm. Ściany fundamentowe 

ponad poziomem gruntu wykończyć płytką klinkierową w układzie pionowym (do wysokości 

górnej powierzchni stropu nad piwnicą). 

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych wykonać ze styropianu. 

3. Wykończenie ścian tynkiem cienkowarstwowym 

4. Zastosować kątowniki narożne i listwy startowe oraz podwójne siatki.  

5. Przed przystąpieniem do ocieplenia należy sprawdzić przyczepność tynku na ścianach i 

odpowiednio przystosować podłoże. Uzupełnić ubytki w tynku zaprawami wyrównawczymi, 

w przypadku zagrzybienia ścian zastosować preparaty grzybobójcze.  

6. Zakres ścian do oczyszczenia ustalić z inspektorem nadzoru. Ściany oczyścić, w razie 

konieczności umyć.  

7. Usunąć nieużywane kable, oprawy oświetleniowe oraz inne akcesoria montowane na 

ścianach. 

8. Elementy używane odsunąć lub zdemontować na czas realizacji zadania. 

9. Parapety zewnętrzne podlegają wymianie. 

Termomodernizacja obiektu nie wpłynie na zmiany elementów konstrukcyjnych budynku. 

Izolacja przegród zostanie przeprowadzona od strony zewnętrznej ścian oraz wewnętrznej 

dachu poddasza, niepalnymi, atestowanymi materiałami.  

Klasa odporności ogniowej elementów budynków pozostanie niezmieniona. 

2.2.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie w stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  



20 
 

2.2.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

zlokalizowane w budynku takie jak istniejące rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami 

właściciela.  

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi INI i zainteresowane władze 

oraz będzie współpracował z nimi dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez zamawiającego. 

2.2.5.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA 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 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót można podzielić na dwie 

zasadnicze grupy:  

1. Zagrożenia wynikające z możliwości dostępu na teren prowadzonych prac osób 

niezatrudnionych.  

W/w zagrożenie wynika z konieczności funkcjonowania budynku. W czasie godzin pracy 

zatrudnieni pracownicy oraz studenci muszą mieć do nich swobodny dostęp. Czas trwania 

zagrożenia: 8-12 godzin/dobę. Miejsce wystąpienia zagrożenia: pas o szerokości ok. 3,00 m 

wzdłuż zewnętrznych ciągów komunikacyjnych.  

2. Zagrożenia związane z prowadzeniem prac na wysokości.  

Prace dociepleniowe będą prowadzone na wszystkich ścianach budynku sukcesywnie w 

czasie postępu prac. Po wykonaniu prac na ścianach będą prowadzone prace na dachu. Czas 

trwania zagrożenia: czas potrzebny do wykonania robót. Miejsca wystąpienia zagrożenia: pas 

6 m od elewacji budynku.  
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Pracownicy, którzy zostali wyznaczeni przez Kierownika Budowy do wykonywania robót w 

strefach niebezpiecznych powinni:  

- odbyć szkolenie z zakresu bhp na budowie,  

- legitymować się aktualnym zaświadczeniem lekarskim dopuszczającym do pracy „na 

wysokościach”.  

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji w strefie niebezpiecznej powinien 

składać się z:  

- codziennego omówienia zakresu robót i czynności przewidzianych do wykonania w danym 

dniu ze szczegółowym omówieniem przewidywanych zagrożeń bhp i pożarowego (mogących 

wystąpić w trakcie wykonywania robót), sposobu zabezpieczenia się przed nimi oraz ich 

wyeliminowania,  

- krótkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach roboczych połączone z kontrolą 

wyposażenia pracownika w odpowiednią odzież roboczą i osobisty sprzęt ochronny.  

Kierownicy Robót są zobowiązani do przekazania Kierownikowi Budowy informacji na piśmie 

o przeszkoleniu pracowników zgodnie z otrzymanym „planem bioz”.  

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom związanym z 

wykonywaniem robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:  

- Rusztowania do robót elewacyjnych, fasadowe, elementy rusztowania stalowe ocynkowane 

ogniowo. Długość podestów <3.07 m, dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych 2.0 

kN/m2. Przekazanie rusztowania do użytkowania protokółem odbioru technicznego. 

Rusztowania na całej wysokości wyposażone od strony zewnętrznej w siatki i plandeki 

ochronne.  

- Bariery ochronne odgradzające strefy szczególnego zagrożenia od ciągów komunikacyjnych, 

o wys. 1,10 m z prętów i rur stalowych ocynkowanych wyposażone w stojaki utrudniające ich 

przesunięcie i przewrócenie.  

- Sygnalizacja świetlna w miejscach, w których elementy rusztowań, barier ochronnych lub 

elementy zagospodarowania zaplecza budowy ograniczają komunikację.  

- Tablice: informujące o prowadzeniu robót na rusztowaniach, zakazujące wstępu na teren 

robót osobom niezatrudnionym, wyznaczające strefę bezpieczną dla ruchu pieszego lub ruchu 

pojazdów, wyznaczające drogi i kierunki ewakuacji.  

- Prace będą prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.47.401).  

- Opracowanie harmonogramu robót.  

- Wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenie zaplecza budowy.  

- Przygotowanie pomieszczenia socjalnego, umywalni i sanitariatu dla pracowników 

zatrudnionych na budowie,  

- Wyposażenie zaplecza budowy i pomieszczeń socjalnych w podręczne środki gaśnicze w 

ilości odpowiedniej do przewidywanego obciążenia ogniowego obiektu.  

- Wyposażenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej pomocy.  
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- Wyposażenie zaplecza budowy w instrukcje p-poż, ewakuacji i tablicę informacyjną z 

numerami telefonów Straży Pożarnej, Policji i Służb Miejskich.  

2.2.5.10. 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 roboty (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez INI).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

2.2.5.11. 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.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach.  

3. MATERIAŁY  

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA  

3.1.1. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez INI.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

3.1.2. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez INI.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub 

poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z INI.  

3.1.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, 
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co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi zaakceptować 

projektant.  

Materiały użyte do wykonania prac budowlanych powinny spełniać wymagania podane w 

dokumentacjach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych.  

3.2. MATERIAŁY DO DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  

Płyty izolacyjne  

Ściany zewnętrzne budynku zgodnie z audytem energetycznym należy ocieplić płytami 

izolacyjnymi ze styropianu EPS-70 o współczynniku λ=0,032 W/mK o grubości min. 15 cm.  

Zaprawa klejowa i masa  

Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom 

szczegółowym:  

1. wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej:  

- proszek do zarobienia wodą,  

- ciekła masa w postaci gotowej do stosowania,  

- ciekła masa po wymieszaniu z cementem.  

2. konsystencja - 10±1 cm stożka opadowego,  

3. przyczepność do płyt:  

- w stanie powietrzno - suchym - nie mniej niż 0,1 N/mm2,  

- po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno - suchym, 

jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno nastąpić w płytach izolacyjnych).  

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien 

być podany czas przydatności do użycia.  

Masy i zaprawy tynkarskie  

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiadać następującym wymaganiom 

szczegółowym:  

1. wygląd zewnętrzny  

- proszek do zarobienia wodą,  

- ciekła masa gotowa do stosowania.  

2. konsystencja  

- do nakładania ręcznego - 10±1 cm stożka opadowego,  

- do nakładania maszynowego - 12±1 cm stożka opadowego.  

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien 

być podany czas przydatności do jej użycia. W systemie docieplenia do klejenia płyt 

izolacyjnych do podłoża należy stosować zaprawę klejową mrozoodporną. Do wykonania 

warstwy zbrojącej układu ociepleniowego należy stosować zaprawę klejowo-szpachlową. 
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Łączniki mechaniczne  

Łączniki do mechanicznego mocowania płyt izolacyjnych do ścian zewnętrznych budynku 

powinny spełniać wymagania świadectw Instytutu Techniki Budowlanej: nr 916/92, 931/93, 

932/93, 953/93, 954/93 lub 956/93. Możliwe jest stosowanie innych typów łączników 

mechanicznych, przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie aprobatami technicznymi ITB.  

Tkanina z włókna szklanego  

Należy stosować tkaninę z włókna szklanego według normy PN-92/P-85010, specjalnie 

przeznaczoną dla budownictwa, spełniającą role zbrojenia warstw układu ociepleniowego.  

Tkanina ta powinna spełniać następujące wymagania:  

- wymiary oczek (3 - 5) x (4 - 7) mm,  

- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości nie mniej niż 125 daN,  

- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu roztworu 

NaOH - nie mniej niż 600 N.  

- wydłużenie względne w stanie powietrzno - suchym - nie więcej niż 5% przy obciążeniu próbki 

siłą równą 600 N,  

- wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni nie więcej niż 

3,5%, przy obciążeniu próbki siła równą 600 N,  

- tkanina powinna być zaimpregnowaną alkaliodporną dyspersją tworzywa sztucznego.  

Wyprawa tynkarska  

W systemie ocieplenia należy stosować tynk mineralny (baranek – 2,0 mm grubości), po 

uprzednim zastosowaniu zaprawy gruntującej.  

Akcesoria uzupełniające  

Listwy narożnikowe, nadcokołowe, elementy obróbek i inne akcesoria uzupełniające do 

wykończenia miejsc szczególnych w elewacji.  

3.3. MATERIAŁY DO STROPODACHU  

Przewidywane jest wykonanie następujących prac termomodernizacyjnych stropodachów w 

obiekcie:  

- stropodach niewentylowany:  W przestrzeni nadbudówek – kondygnacji technicznej oraz w 

przestrzeni nadbudówki niższej (wysokość 175cm między posadzką, a płytami korytkowymi), 

do płyt korytkowych od spodu, między belkami żelbetowymi podtrzymującymi płyty korytkowe, 

należy zamocować maty z wełny mineralnej (λ=0,040 W/mK ), o min. grub. 18 cm.  

- stropodach wentylowany: zastosować warstwę wełny mineralnej gr. 18cm (λ=0,040 W/mK), 

Należy stosować rozwiązania systemowe, certyfikowane jako NRO.  

3.4. MATERIAŁY DO WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ  

Do zamontowania przewiduje się okna PCV o współczynniku przenikania ciepła ≤ 0,9 W/m2K. 

Na profil okiennej po stronie zewnętrznej, od strony budynku wschodnio-południowej i 

południowo-zachodniej, zastosować okleinę ograniczającą nagrzewanie się ram okiennych. 
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Szyby okienne od w.w stron świata należy zastosować o zmniejszonej przepuszczalności 

nasłonecznienia. Z uwagi na wysokie nasłonecznienie okien na elewacji wschodniej i 

południowej należy zastosować szyby, których współczynnik całkowitej 

przepuszczalności energii promieniowania słonecznego (solar factor g) nie może być 

większy niż 0,35. Ograniczy to nadmierne nagrzewanie się pomieszczeń w budynku. 

3.5. SPRZĘT  

3.5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez INI.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym 

umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie może być 

zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

3.6. TRANSPORT  

3.6.1. 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, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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3.7. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych. Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i 

składowania należy zachować środki ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych 

do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku - można używać tylko pasy. 

 

3.8. WYKONANIE ROBÓT  

3.8.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami INI.  

Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię .  

Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi 

Wykonawca.  

3.8.2. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  

Ściany zewnętrzne budynku zgodnie z audytem energetycznym należy ocieplić płytami o 

współczynniku λ=0,032 W/mK o grubości 15 cm i 15 cm styropianu ekstrudowanego dla ścian 

zewnętrznych przy gruncie. Do docieplenia ścian zewnętrznych należy użyć styropianu 

grafitowego w bezspoinowym systemie dociepleń.  

Salę wykładową i łącznik Sali wykładowej, należy odtworzyć do stanu istniejącego w 

uzgodnieniu z twórcą projektu. 

3.8.3. SPRAWDZENIE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN  

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, 

naprawić i wyrównać ubytki w tynku. W miejscach gdzie tynk jest słabo przytwierdzony należy 

go skuć do gołej cegły. Wymianę tynku, należy przeprowadzić szczególnie wzdłuż rur 

spustowych wody deszczowej  

oraz na gzymsie i ścianach szczytowych. Należy wykonać izolację przeciwwilgociową ścian 

przy gruncie. Pozostałe fragmenty ścian dokładnie oczyścić i zagruntować, a następnie 

wykonać próbne przyklejanie próbek płyt izolacyjnych.  

3.8.4. WYKONANIE PRÓBY PRZYKLEJENIA PŁYT IZOLACYJNYCH  

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw (jeżeli uległy 

w sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8 - 10 próbek płyty izolacyjnej 

o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia próbek należy zastosować zaprawę lub masę 
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klejącą, które są przewidziane do przyklejenia płyt na tych ścianach. Po czterech godzinach 

należy wykonać próbę ręcznego oderwania przyklejonej płyty. Wytrzymałość podłoża i 

przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli płyta ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki płyty 

oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że podłoże nie 

zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej 

wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć 

warstwę wierzchnią i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu. Jeżeli ponowna próba 

da wynik negatywny, należy oprócz przyklejenia zastosować dodatkowo łączniki z tworzywa 

do mocowania płyt izolacyjnych w ilości nie mniejszej niż 2 na każdą płytę (4 szt. na 1 m2 

ocieplenia). Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się ona 

zbyt niską wytrzymałością i takiej masy bądź zaprawy klejącej nie wolno stosować.  

Jeżeli próbki oderwą się wraz z warstwą podłoża, należy oprócz przyklejenia płyty przewidzieć 

zastosowanie łączników z tworzywa w ilości wynikającej z obliczeń, przy założeniu, że masa 

klejąca będzie spełniać tylko rolę montażową, lecz nie mniej niż dwa łączniki na jedną płytę 

izolacyjną o wymiarach 50 x 100 cm.  

3.8.4.1. PRZYKLEJENIE PŁYT IZOLACYJNYCH  

Płyty izolacyjne należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza 

nie jest niższa niż 5°C. Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 

zachowaniem mijankowego układu spoin.  

3.8.4.2. MOCOWANIE PŁYT PRZY POMOCY ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH  

Dodatkowe mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych należy wykonać tylko w 

przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich świadectwach 

ITB, dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie.  

3.8.4.3. WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ  

Wykonanie warstwy zbrojonej można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili 

przyklejenia płyt izolacyjnych, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie 

niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 

0°C w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura 

podczas pracy jest wyższa niż 5°C.  

Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Grubość warstwy 

klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. 

Sąsiednie pasy tkaniny powinny by układane na zakład, nie mniejszy niż 50 mm w pionie i 

poziomie.  

Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i 

drzwiowych na całej ich głębokości. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na 

uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na 

narożnikach ościeży drzwi wejściowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, 

należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki aluminiowe.  
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3.8.4.4. WYKONANIE WYPRAW TYNKARSKICH NA ELEWACJACH  

Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy 

zbrojonej tkaniną szklaną. Prace należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie 

wyższej niż 25°C, zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione.  

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, 

silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 h.  

3.8.4.5. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN MUROWANYCH OTYNKOWANYCH, POKRYTYCH 

POWŁOKAMI MALARSKIMI  

Powłoki malarskie, które łuszczą się w sposób widoczny, należy usunąć za pomocą szczotek 

drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod ciśnieniem lub innymi sposobami. Po 

usunięciu powłoki całą powierzchnię ściany należy zmyć wodą.  

Jeżeli powłoki nie wykazują żadnych objawów łuszczenia lub innych uszkodzeń, należy 

sprawdzić ich przyczepność do podłoża przez wykonanie próby przyklejenia płyt izolacyjnych. 

Jeżeli próba wypadnie pozytywnie (tzn. przy odrywaniu rozerwie się płyta, a nie nastąpi 

oderwanie się płyty od ściany wraz z masą klejącą) wówczas nie ma potrzeby usuwania 

powłoki ze ściany. Jeżeli przy odrywaniu oderwą się całe próbki płyty wraz z masą klejącą, 

należy usunąć powłokę ze ściany sposobami jak wyżej. W razie dużych trudności w usuwaniu 

powłoki, należy oprócz przyklejenia stosować mocowanie.  

3.8.4.6. OCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH  

Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty o grubości nie 

powodującej zakrycia skrzydeł stolarki okiennej i drzwiowej. Ościeżnice okienne i drzwiowe od 

strony zewnętrznej powinny wystawać odpowiednio tak, aby umożliwić wklejenie płyt 

izolacyjnych nie mniejszych niż o grubości 2 cm.  

3.8.5. DOCIEPLENIE STROPODACHÓW  

Należy stosować rozwiązania systemowe, certyfikowane jako NRO. W zakresie docieplenia 

stropodachu pełnego prace należy przeprowadzić zgodnie z technologią producenta wełny 

mineralnej.  

Przed wykonaniem pokrycia dachu (w miejscach demontażu płyt korytkowych i pokrycia 

dachowego), należy uzupełnić ubytki tynku na kominach i położyć tynk akrylowy.  

 

3.8.6 Obróbka Kominów 

Należy wykonać obróbkę kominów w ilości 62 szt., przez odbicie luźnych tynków i  

uzupełnienie ubytków. W przypadku nadmiernego uszkodzenia czap kominowych ich 

wymiana i obróbka blachą tytanowo-cynkową. 

Uwaga: nie dotyczy 15 kominów już wykonanych na części dachu od strony zachodniej 

budynku. 
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3.8.7 WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH  

W czasie robót ociepleniowych wymienione zostaną obróbki blacharskie budynku tj. parapety 

zewnętrzne, pasy podrynnowe i obróbki gzymsów i attyk. Nowe obróbki powinny wystawać 

poza lico ścian. Parapety zewnętrzne muszą wystawać, co najmniej 40 mm poza lico ściany i 

muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej.  

Obróbki powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania 

płyt izolacyjnych w dokładnie dopasowanych wcięciach płyt. Blachy, należy łączyć na rąbek 

stojący. Istniejące rury spustowe i rynny należy zdemontować i po wykonaniu ocieplenia 

założyć ponownie. Haki mocujące rury spustowe, należy przedłużyć o około 15 cm. Źle 

wykonane obróbki blacharskie spowodują przedostanie się wody, między ocieplaną ścianę, a 

płytę oraz odspojenie płyty od podłoża.  

Uwaga: do obróbek blacharskich należy zastosować blachy tytanowo-cynkowej. 

3.8.8 WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ  

Instalację odgromową budynku, należy wykonać nową wg. aktualnych przepisów.  Na dachu 

jest 77 kominów i 14 wentylatorów. W czasie prowadzenia robót istniejąca instalacja 

odgromowa na ścianach i dachu zostanie zdemontowana. Montaż instalacji na ścianach, 

należy wykonać przed przyklejeniem płyt izolacyjnych. Do ścian zewnętrznych, należy 

przymocować rurki z tworzywa, a w nie wprowadzić przewody instalacji. W płytach, należy 

zostawić otwory na punkty kontrolne i pomiarowe. Należy tak prowadzić prace, aby okresy, w 

których budynek pozbawiony będzie instalacji był jak najkrótszy. Po wykonaniu instalacji, 

należy przeprowadzić pomiary skuteczności działania i spisać protokół z badania.  

Przewiduje się na czas prowadzenia robót zdemontowanie wszystkich pozostałych instalacji: 

instalacji antenowej i telefonicznej. Ponowny montaż należy dokonać po wykonaniu 

docieplenia. Uchwyty mocujące zwody należy przedłużyć o około 15 cm tak, aby były 

odsunięte od ocieplonej ściany i nie powodowały jej uszkodzenia. 

Na czas demontażu zewnętrznej instalacji oświetleniowej należy ze względów 

bezpieczeństwa użytkowników zapewnić tymczasowe oświetlenie zewnętrzne.  

 

3.8.9 WYMIANA PUNKTÓW ŚWIETLNYCH 

W budynku ujęto wymianę lamp elektrycznych na ledowe, związku z tym: 

1)   Należy przewidzieć wyprawki malarskie po demontażu i montażu lamp elektrycznych. 

2) Wykonawca dokona wizji lokalnej w celu ostatecznego ustalenia ilości lamp z 

uwzględnieniem podziału na wpuszczane w zabudowę sufitową i natynkowe. 

 

3.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

3.9.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

3.9.1.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać :  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 

 - bhp,  

- organizację ruchu na budowie,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót.  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

i magazynowania.  

3.9.1.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i robót. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, INI ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

3.9.1.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE  

INI może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla 

których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą dostarczone INI przez 

Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
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3.9.1.4. DOKUMENTY 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, 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, podaniem jej imienia 

i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugi, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i INI. Do dziennika budowy należy wpisywać w 

szczególności: - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, - datę przekazania przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej, - uzgodnienie przez INI programu zapewnienia 

jakości i harmonogramu robót, - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w robotach, - uwagi i polecenia INI, - daty zarządzenia wstrzymania robót, z 

podaniem powodu zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, - dane dotyczące sposobu wykonywania 

zabezpieczenia robót, - dane dotyczące jakości materiałów, - inne istotne informacje o 

przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

będą przedłożone INI do ustosunkowania się. 

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Rejestr obmiarów Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 

się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, 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 INI. 

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: - 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne, - protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność 

jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
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budowy będą zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

3.10. OBMIAR ROBÓT  

3.10.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów określonych 

w umowie (okresy płatności na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI.  

3.11. ODBIÓR ROBÓT  

3.11.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT  

3.11.1.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiór częściowy, 

- odbiór ostateczny,  

- odbiór pogwarancyjny.  

3.11.1.2. 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 INI i eksploatator budynku. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i 

eksploatatora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.  

3.11.1.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

3.11.1.4. ODBIÓR OSTATECZNY  

Zasady odbioru ostatecznego robót  
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie INI. 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności INI i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 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 ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona 

potrąceń o pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy.  

Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST,  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST,  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania.  

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.  

Odbiór pogwarancyjny  
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 

z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

3.12. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena 

jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie.  

3.13. PRZEPISY ZWĄZANE - NORMY I INNE DOKUMENTY 

- PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia” 

- PN-83/B-02151/03 „Izolacyjność przegród w budynkach i izolacyjność akustyczna przegród 

budowlanych” 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - PN-79/B-06711 „Kruszywa 

mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” - PN-88/B-30005 „Cement hutniczy” 

- BN-91 /6363-02 „Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe” 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW  

Przewidziane do wykonania roboty związane z termomodernizacją wymagają pozwolenia na 

budowę (art. 29 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane), ponieważ budynek Wydziału 

Technologii Drewna jest wyższy niż 12 m.  

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ  

Oświadczenie Zamawiającego stanowi załącznik nr 3 do programu funkcjonalno-użytkowego.  

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z200t. Nr 106, poz. 1126),  

2. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991. poz. 351),  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002),  

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz.U.Nr 74, poz.836 ),  

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz. U. Nr 113 poz.728 ),  

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych, (Dz. U Nr 107 poz. 679), Zarządzenie Ministra Zdrowa i Opieki Społecznej z 

dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy "wyposażenia w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19:poz.231),  

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w 

sprawie ustalenia Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

Nrl26,poz. 83~9),  

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu 

budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 84 

poz.387 ),  

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych ( Dz. U. Nr 

44. poz. 174),  
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10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w 

sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 102, poz.506 ),  

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U, Nr 92: poz. 460 ).  
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12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w 

sprawie wydawania świadectw dopuszczenia użytkowania wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 40, poz. 172 ),  

13. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych , Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. Nr 62 poz_ 627).  

14. Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz. 122 Ustawa z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz.U. 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).  

15. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).  

16. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 21 

listopada 2000 r. poz. 1086)  

17. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)  

18. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawne warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.  

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz, 953)  

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ] 5 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, 

poz. 71).  

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 

Nr 113, poz. 728).  

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu- na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).  

23. Rozporządzenie Ministra 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).  
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24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez 

właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128)  

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)  

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. 

Nr209poz. 1779)  

27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38)  

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).  

29. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 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.01.118.1263).  

30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).  

Program Funkcjonalno-Użytkowy – Część informacyjna  

31. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).  

32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).  

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr212: poz.1799).  

 

 


