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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania  

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach planowanego remontu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Jako część Dokumentów Przetargowych. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach 

nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią dokumentów przetargowych. 

1.3. Ogólny opis stanu istniejącego budynku i planowanych Robót objętych ST 

Istniejący budynek został wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej na ciągłych fundamentach żelbetowych. Dach nad 

obiektem dwuspadowy, kryty blachodachówką. 

Ogólna charakterystyka podstawowych elementów budynku: 

 ściany zewnętrzne murowane z bloczków; 

 ściany wewnętrzne: działowe z cegły pełnej i dziurawki oraz bloczków betonu komórkowego; 

 stolarka okienna plastikowa, drzwiowa stalowa i drewniana 

 obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej; 

 tynki wewnętrzne i okładziny: wapienno - piaskowe, okładziny z płytek glazurowanych w sanitariatach,  

 podłogi i posadzki: wykładziny PCV  oraz dywanowe oraz płytki ceramiczne  

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną podtynkową oraz 

natynkową, wentylację grawitacyjną, instalacje teletechniczne. 

1.4. Zakres prac remontowych w istniejącym obiekcie 

Remont pomieszczeń przewiduje wymianę istniejącej wykładziny dywanowej na nową wraz  

z wykonaniem prac towarzyszących m.in.  zerwanie posadzki z deszczułek i ułożenie  podkładu z płyty MFP 

Planowane roboty budowlane w budynku: 

 demontaż istniejącej wykładziny 

 demontaż posadzki z deszczułek 

 montaż płyt MFP na wkrętach stalowych i zaszpachlowanie  płyt oraz późniejsze szlifowanie 

 montaż wykładziny podłogowej warz z listwami bocznymi 

1.5. Zagospodarowanie terenu 

Nie występuje. 

1.6. Roboty sanitarne 

Nie występuje. 

1.7. Roboty elektryczne 

Nie występuje. 

1.8. Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, których koszty 

Wykonawca winien uwzględnić w ofercie: 

 Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz  

z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż., wg projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez 

Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 

 Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych, 

 Sporządzenie planu zapewnienia jakości, 

 Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb wykonywania 

robót budowlanych, w tym 100% kosztów dogrzewania obiektu w okresie zimowym, 

 Opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp. 



 Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności oczyszczenie nawierzchni 

chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie z placu budowy nieczystości powstałych w trakcie realizacji inwestycji, 

 Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w trakcie trwania prac budowlanych, 

 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

1.9. Wyposażenie budowlano-instalacyjne 

Instalacje sanitarne. 

Instalacje elektryczne. 

1.10. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inwestora.. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do 

stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania 

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem.  

1.11. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dokumentację Techniczną w ilości określonej w umowie. Wykonawca przed 

przystąpieniem do prac przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan 

BIOZ. 

1.12. Dokumentacja Techniczna  

Określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót: Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się 

koniecznym uzupełnienie Dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego lub jest to niezbędne do dostosowania jej do 

poleconych przez Inwestora zmian, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży 

je Inwestorowi do zatwierdzenia.  

1.13. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu osobom postronnym w czasie 

trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Należy wykonać następujące tablice informacyjne: Tablicę 

informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora i będzie zawierała informacje dotyczące wykonywanych 

robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane -przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

1.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W związku z wykonywaniem remontu niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. 

Roboty rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót 

rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą realizacji remontu generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu 

remontu, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane. Wykonawca robót  

w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania 

planować, projektować i prowadzić, tak aby: 

• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy 

wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania, 

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów, 

• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec 

lub których nie udało się poddać odzyskowi. 



W przypadku gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, 

wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, 

a jeżeli z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny  

z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, 

powinny być tak unieszkodliwione, aby składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było 

niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest 

postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska. Odpady powinny 

być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, które nie mogą 

być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepsza dostępną 

technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska, 

przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady należy 

zbierać w sposób selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów 

niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.  W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi 

odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące 

warunki: 

• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia  

i zdrowia ludzi i środowiska, 

• jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia odpadów należy 

prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane 

zostaną te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie 

odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym  

w instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania. Instalacje lub urządzenia do odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów mogą być eksploatowane tylko wówczas gdy: 

• nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów, 

• pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi 

lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagań określonych w ustawie. 

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w 

pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych,  

z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą legitymować się właściwymi 

zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. W okresie trwania 

budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• 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 baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c. możliwością powstania pożaru. 

Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, nie mniej 

jednak Wykonawca zobowiązany jest zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu 

polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy tj.: 



- ogrodzenie terenu budowy głównie podpór obiektów za pomocą przegród z materiałów zabezpieczających przed 

przenikaniem hałasu z placu budowy, 

- zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim poziomem emitowanego hałasu, 

- wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. biegu jałowym), 

- zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 22.00 – 6.00. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawy sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. 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 Robót albo przez personel Wykonawcy. 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 o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały Aprobatę Techniczną i jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 

w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 

materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

Ochrona własności publicznej i państwowej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego 

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 Placu 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 środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.15. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie 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. 

1.16. 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 o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe 

użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, 



a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.17. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej na zasadach ogólnych. 

1.18. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na  

i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. 

1.19. 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 bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie realizacji. 

1.20. Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od rozpoczęcia 

do odbioru robót przez Inwestora oraz będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. Ochrona robót winna również objąć 

zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z Robotami od skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na 

polecenie Inwestora powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. 

1.21. 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. 

1.22. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 

Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie obiektu. Uzyskanie warunków i wykonanie 

punktów poboru w/w mediów dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obciążają Wykonawcę. 

Koszty te będą zawarte w cenie. 

 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w części rysunkowej i opisowej, także w opracowaniach 

kosztorysowych, przedmiarach oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne 

wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobów a także przywołane normy należy traktować jako przykładowe 

i/lub mające charakter pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych zakładających 

określone parametry urządzeń tak, że wskazania takie nie są wiążące dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo dopuszcza 

się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań równoważnych. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Zatwierdzenie przez Inwestora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  



z danego źródła uzyskają zatwierdzenie Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania , że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródeł 

miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane 

dokumenty. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wbudowania i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. 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 Inwestora. Miejsca 

czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza 

Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany  

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inwestora. 

 

3. SPRZĘT 

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. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 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 Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną 

przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę, pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4. 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 Dokumentacji , ST i wskazaniach Inwestora, 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 

umowy na polecenie Inwestora będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne 

oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. 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, wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca 

na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie Inwestor. Sprawdzanie 

wytyczenia Robót lub ich wyznaczenia przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni 

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót fakultatywnie dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami  

i ustaleniami Inwestora. Program Zapewnienia Jakości może zawierać: 

a) część ogólną opisującą i przedstawiającą w formie diagramu: - organizację wykonania Robót, w tym szczegółowy podział 

na rodzaje robót w tych obiektach, terminy rozpoczęcia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakończenia robót, 

terminy badań i przedstawienia wyników, w formie graficznej zgodnej z podziałem na rodzaje robót, sposoby prowadzenia 

Robót, - BHP, - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za 

jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, - 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 z ich parametrami technicznymi,  

-rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,  

-metodę magazynowania materiałów,  

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

-sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

-sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom. Inwestor może zażądać 

sporządzenia i stosowania szczegółowego PZJ dla poszczególnych rodzajów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  

i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości 

Inwestor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 



stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Inwestor będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, zaopatrzenia , pracy personelu. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor 

będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inwestora. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane,  

w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inwestora. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż  

w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inwestora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia materiały posiadające 

atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty 

są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać : certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów : 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 



• Europejską Normą 

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne 

legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy. Dziennik Budowy  jeżeli jest wymagany, jest dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu 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 

wykonania, 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. Wszystkie 

załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą.  

6.8.2. Księga Obmiaru. Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego 

z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące 

dokumenty: 

• Dokumenty wchodzące w skład budowy 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• instrukcje inwestora oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 

• protokoły odbioru Robót, 

• korespondencję na budowie, szkice i operaty geodezyjne 

6.9. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na życzenie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,  

w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inwestora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Inwestora. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeżeli 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 



jako długość pomnożona przez średni przekrój. Objętość robót ziemnych będą wyliczone w m3 gruntu rodzimego (wykopy, 

gruntów tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja). Ilości dla materiałów rozbiórkowych wywożonych i utylizowanych będą 

ustalone jako objętości wyliczone w m3 na podstawie obmiaru wg. wymiarów rozbieranych konstrukcji.  Ilości, które mają być 

obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inwestora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót. Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru 

obmiarów . w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inwestorem. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

Na wniosek Wykonawcy Inwestor  wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do: 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiorowi częściowemu, Odbiorowi końcowemu. 

Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót budowlanych i instalacyjnych projektowanych przez 

Zamawiającego. 

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

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość Robót 

ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

 i w oparciu o przeprowadzone parametry, w konfiguracji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru Robót dokonuje Inwestor. 

8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowości do 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 Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 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 Dokumentacją Projektową i SST. 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 przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w  Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 



termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.4. Dokumenty odbiorowe 

Do Odbioru Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym również w wersji elektronicznej, 

• Specyfikacje Techniczne, 

• uwagi i zalecenia Inwestora, 

• Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ, 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

• sprawozdanie techniczne oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót, listę podwykonawców. 

W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru Robót Stałych. Wszystkie zarządzone 

przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 

Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.  

9.2. Zaplecze Zamawiającego 

Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na koszt własny. 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca. 

9.4. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Powyższe prace wykonywane zgodnie z  zobowiązującymi przepisami i normami. 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT 

 

 

A. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

KOD CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac rozbiórkowych, które 

zostaną wykonane w ramach planowanego remontu.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji roboty 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• Rozbiórka wykładziny dywanowej wraz z listwami bocznymi 

• Rozbiórka parkietu oraz płyt pilśniowych 

• Prace porządkowe 

• Wywozu i utylizacji odpadów (gruzu, wykładzin  podłogowych, itp.) Szczegółowy zakres prac rozbiórkowych  

i demontażowych określa przedmiar robót. Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien 

przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz ogólną specyfikacją 

techniczną. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• młotami kującymi, 

• odkurzaczem przemysłowym, 



• wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu, 

• samochodami do wywozu odpadów, 

• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

• drobnym sprzętem pomocniczym. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. Odpady należy przewozić zabezpieczone 

tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zasłoniętych kontenerach. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany 

jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: Na podstawie dokumentacji technicznej należy wyznaczyć obszar prac 

oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami BHP. 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.3.1 Elementy  drewniane, wykładziny dywanowe rozebrać ręcznie lub mechanicznie 

5.3.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania, 

5.3.3. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją techniczną mają zostać zachowane. 

Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady 

składować w kontenerach. 

5.3.4. Zakres wykonania Robót Prace rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególnym zachowaniem ostrożności oraz dużym 

przywiązaniem do detali. 

5.3.5. Wywóz i utylizacja odpadów (wykładzin podłogowych, itp.) Odpady w kontenerach powinny być gromadzone 

selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). 

Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować  

w sposób i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne” 

6.2. Zakres kontroli 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność  

z Dokumentacją i obowiązującymi przepisami. Na żądanie zamawiającego, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji 

odpadów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie 

Dokumentacji i pomiaru z natury. 



7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru są: 

• metr kwadratowy [m2] rozebranych okładzinach ściennych i podłogowych, metr sześcienny [m3] rozebranych elementów 

przeznaczonych do  wywozu i utylizacji odpadów. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają 

zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne zasady płatności podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne” 

9.2. Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

• wyznaczenie zakresu prac, 

• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 

• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

• przeprowadzenie demontażu, 

• rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

• selektywne złożenie odpadów w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji odpadów, 

• załadunek odpadów, 

• zabezpieczenie ładunku, 

• przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

• utylizację odpadów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Powyższe prace wykonywane zgodnie z  zobowiązującymi przepisami i normami. 

 

B.  PODŁOGA, WYKŁADZINY 
 

KOD CPV 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

454530000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin podłogowych, które 

zostaną wykonane w ramach planowanego remontu.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. Ustalenia 

zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin  

podłogowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem prac na miejscu na miejscu. 

 



1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• Wykonanie podłogi z płyt MFP z pióro wpustem gr 15 mm , 

• Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z cokolikiem, 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 

pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z SST - 0 

„Wymagania ogólne”. 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do 

zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot 

określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

techniczną, ST oraz poleceniami Inwestora. 

2. MATERIAŁY 

Uwaga: 

Wszelkie wskazane w niniejszej dokumentacji, w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w specyfikacjach 

technicznych nazwy wyrobów i/lub nazwy producentów oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

wyrobów a także przywołane normy należy traktować jako przykładowe i/lub mające charakter pomocniczy w odniesieniu do 

opisu rozwiązań projektowych oraz obliczeń technicznych zakładających określone parametry urządzeń tak, że wskazania takie 

nie są wiążące dla stron w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

oraz w procesie realizacji inwestycji i każdorazowo dopuszcza się zastosowanie wyrobów i/lub producentów oraz rozwiązań 

równoważnych lub lepszych od wymienionych.  

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne” 

2.2.1. Płyta MFP 

 Płyta MFP to uniwersalny materiał budowlany, który świetnie sprawdzi się jako alternatywa dla tradycyjnych płyt 

OSB. Produkt wykonany z mieszanki drewnianych wiórów, które zostały ułożone w rożnych kierunkach i sklejone specjalnymi 

żywicami oraz melaminą. Taki rodzaj ułożenia sprawia, że produkt cechuje się znakomitymi właściwościami mechanicznymi 

– jest wytrzymały na obciążenia, odporny na działanie wilgoci, jak i odkształcenia..  

2.2.2. Wykładzina podłogowa 

 Wykładzina dywanowa  trwała i bezpieczna wykładzina do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Wysoka 

odporność na ścieranie, skuteczna ochrona podłogi oraz zapewnienie dobrej izolację akustycznej oraz termicznej pomieszczeń. 

Dane techniczne wykładziny parametry: 

 Runo 100% Solution Dyed Nylon (SDN)  

 Podkład Flextex Plus ActionBac  

 waga runa g/m² 520  

 Grubość całkowita w mm 6  

 Wysokość runa w mm 4  

 Waga całkowita w g/m2 1.630 

 Oporność cieplna w m2 C/W 0,08  

 Pochłanianie dźwięku DLw = 25 dB  

 

 

 



2.2.3. Listwy przyścienne 

Listwy przyścienne wykonanie z wykładziny dywanowej o takich samych parametrach jak wykładzina dywanowa,  zakończone 

obszyciem od góry. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami. Wykonawca 

powinien dysponować następującym sprzętem: 

• środkami transportu do przewozu materiałów, 

• wyciągiem budowlanym, 

• drobnym sprzętem pomocniczym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami. Chemię 

budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST - 0 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Montaż płyt MPF 

Płyty MPF montować na wkręty stalowe minimum 8 szt na m2. Po montażu płyt należy płyty zaszpachlować a następnie 

wyszlifować w celu uniknięcia odbicia łączeń płyt. W miarę możliwości płyty należy poziomować na istniejącej drewnianej 

podłodze. Szpachle stosować zgodnie z kartą techniczną producenta. 

5.3. Wykładzina podłogowa 

Przed montażem wykładziny podłogowej podłoże powinno być: 

• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 

• suche, bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione  

• gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za pomocą masy 

szpachlowej. 

Warunki przystąpienia do pracy do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po: 

• zakończeniu wszystkich prac demontażowych,  

• wyschnięciu mas szpachlowych, 

• sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie uszkodzony i pochodzi z jednej 

partii,  

W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać żadnych prac dodatkowych mogących 

spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub też zawilgocenia ścian lub podłoża. 

Wykładzinę należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: 

• temperatura otoczenia 17 – 25 °C 

• temperatura podłoża 15 – 22 °C 

• względna wilgotność powietrza max 75%, Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. 

w pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej.  

Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Nie należy instalować wykładzin na następujących 

istniejących pokryciach podłogowych: wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PVC, wykładziny gumowe. Jeżeli 



warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycję kolorystyczną, którą chcemy 

wykonać w pomieszczeniu. Wzór układania wykładziny zaakceptowany musi być przez Inwestora. Wykładzinę dokładnie 

dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie 

posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą kleju. W tym celu należy zwinąć płat 

rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment podłoża 

za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy dokładnie docisnąć 

wykładzinę. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą szmatką. 

Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. Podczas montażu należy zachować dylatacje 

konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki. 

Uwagi i zalecenia końcowe: 

• w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy kompensacyjne, 

• nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: wykładziny dywanowe, linoleum, 

wykładziny z PCW, wykładziny gumowe, 

• nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów – powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką 

lub innym materiałem, 

• nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii produkcyjnych, 

• należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, 

• w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy montażowe) należy stosować się do zaleceń 

producenta tych materiałów, 

• w celu uniknięcia problemów, zaleca się, aby całość prac powierzyć Autoryzowanemu Wykonawcy Podłóg co daje gwarancję 

prawidłowego wykonania wszystkich prac montażowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne 

sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

•  dostaw materiałów, 

• badanie podłoży i podkładów, 

•  prawidłowości wykonania robót  

• ocenę estetyki wykonanych robót. 

6.2. Dokładność wykonania 

Badanie podłogi za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 5mm,  − powierzchnia 

powinna stanowić płaszczyznę poziomą w miejscu montażu płyt FMP. 

6.3. Pozostałe wymagania 

• Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

•  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 

należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

• Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

• Sprawdzić prawidłowość wykonania montażu wykładziny.  

6.4. Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Zamawiającego na bieżąco, w miarę postępu Robót, 

jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

• badanie dostaw materiałów, 



• kontrolę prawidłowości wykonania Robót  

• ocenę estetyki wykonanych Robót. 

• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 

• dokładność i staranność wykonania 

• sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie 

zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Ogólne zasady obmiaru podano w SST - 0 „Wymagania Ogólne”.  

Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy m2 oraz mb.   

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów i robót 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 

Materiałów których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Odbiór powinien obejmować: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych/ściennych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne zasady płatności podano w SSt - 0 „Wymagania Ogólne” 

9.2. Składniki ceny 

Cena Robót to zakres wymieniony w przedmiarze robót w tym: 

• demontaż istniejącej wykładziny 

• demontaż istniejącego parkietu  

• montaż podłogi z płyt MPF 

• montaż wykładzin podłogowych wraz z listwami bocznymi 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Powyższe prace wykonywane zgodnie z  zobowiązującymi przepisami i normami. 

 

 

 

 

 

 


