
 

 
 

 Głogówek – 14 marzec 2015 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OGÓLNA 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

OBIEKT:                           Remont budynku komunalnego  
 

LOKALIZACJA:               Biała, ul. 1Maja 44 
                      działka nr 1082, k.m.18, obręb Biała 

INWESTOR:                    Gmina Biała 
             ul. Rynek 10, 48-210 Biała 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

OPRACOWANIE :          mgr Henryka Tabor 
        nr  upr. bud. 38/93/Op i 71/93/Op 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Głogówek – 14 marzec 2015 

SPIS  TREŚCI  : 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ................................................................................................................................................ 1 

1.0. ST-00 SPECYFIKACJA OGÓLNA .................................................................................................................................... 3 

1.0.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ......................................................................................................... 3 

1.0.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ................................................................................... 3 

1.0.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ ......................................................................... 3 

1.0.4. MATERIAŁY  ...................................................................................................................................................................... 9 

1.0.5. SPRZĘT.............................................................................................................................................................................. 10 

1.0.6. TRANSPORT ................................................................................................................................................................... 10 

1.0.7. WYKONYWANIE ROBÓT .......................................................................................................................................... 11 

1.0.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................................................................................................. 13 

1.0.9. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................................................... 15 

1.0.10. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................................................................... 16 

1.0.11. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................................................................ 18 

1.0.12. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................................................................................................. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Głogówek – 14 marzec 2015 

A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
1.ST- 00 -WYMAGANIA OGÓLNE  
1. WSTĘP  
1.0.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru wszystkich 
robót remontowo - budowlanych związanych z remontem budynku mieszkalnego komunalnego  
w Białej, ul. 1Maja 44. 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót:  
1.0. Specyfikacja ogólna. 
1.1. Przygotowanie placu budowy wraz z ustawieniem rusztowania. 
1.2. Wykonanie rozbiórki. 
1.3. Wykonanie wewnętrznych robót tynkarskich i malarskich. 
1.4. Kotwienie i zszycie ścian. 
1.5. Wykonanie izolacji. 
1.6. Wykonanie remontu elewacji. 
1.7. Wykonanie obróbek blacharskich. 
1.8. Wymiana stolarki budowlanej –okien. 
 
1.0.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) i jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót dla których istnieje pewność ,że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie odstępstwa od wymagań muszą być 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.   
 
1.0.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ  
Wymagania ogólne należy stosować dla robót remontowych i renowacyjnych objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
Przewiduje się następujący zakres prac: 
 
1.0.3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE  

 Ogrodzić teren na czas prac rozbiórkowych taśmą zabezpieczającą;  
 Przygotować miejsce dla samochodu usuwającego gruz z placu budowy;  
 Przygotować stanowisko do składowania gruzu i złomu;  
 Przygotować punkt ppoż. i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.  

 
1.0.3.2. ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH  

 Skucie tynków zewnętrznych na elewacjach,  
 Skucie tynków z kominów ponad połacią dachową;  
 Rozebranie obróbek blacharskich wraz z  rynną i rurą spustową,  
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 Rozebranie części chodnika i wycięcie asfaltu 
1.0.3.3. ZAKRES PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH  
W ramach remontu przewidziano następujące roboty ogólno budowlane:  

 Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i piwnic  
 Wykonanie izolacji poziomej ścian,  
 Wykonanie renowacji elewacji łącznie z detalami architektonicznymi, 
 Ułożenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej  
 Ułożenie  obróbki blacharskiej 
 Demontaż i montaż rynien i rur  spustowych 
 Demontaż i montaż nowych okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi 
 Skucie tynków 
 Wykonanie tynków  zewnętrznych i wewnętrznych(korytarza i klatki schodowej;  
 Malowanie ścian zewnętrznych;  
 Malowanie wewnętrznych ścian korytarza  i klatki schodowej oraz schodów z balustradą. 
 Wymiana cegieł w murze. 
Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 

do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie.  
Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 

wiedzy technicznej oraz zgodnie z treścią pozwolenia na budowę i pozwoleniem 
konserwatorskim.  

W trakcie prowadzonych robót, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszej 
specyfikacji.  

W każdej sytuacji należy zgłosić się do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu 
postępowania.  

W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzeń należy niezwłocznie powiadomić 
projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektami budowlanym.  
Wszystkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia muszą posiadać aprobatę techniczną 
dopuszczającą do stosowania w obiektach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie nazwy własne 
produktów i materiałów przywołane w niniejszym opracowaniu służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania oraz określenia właściwości i wymogów technicznych założonych dla 
projektowanych rozwiązań.  

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań w oparciu o produkty i wyroby innych 
producentów pod warunkiem spełnienia tych samych właściwości technicznych oraz uzyskania 
zgody Inspektora Nadzoru.  
Prace towarzyszące obejmują:  

a. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.  
b. Zlecenie nadzoru do właścicieli sieci uzbrojenia terenu. 

Roboty tymczasowe obejmują: 
a. Zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy.  
b. Doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy.  
c. Zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych.  
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1.0.3.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają:  
  ST - Specyfikacja Techniczna, 
 SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 
 Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami 

Wspólnego Słownika Zamówień (Rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. 
Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z poźn. zm.) 

   Dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

 Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy,  

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej  

 Dokumentacja przetargowa-specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentacja 
projektowa i inne opracowania nie wymienione, a opisujące przedmiot zamówienia.  

 Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury. 

 Budynek – jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach.  

 Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające  
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót  
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 
do stosowania w budownictwie. 

 Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności wytworzonych  
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna część użytkową. 

 Kierownik budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami budowlanymi wyznaczona 
przez Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi i występowania  
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć, dziennik budowy, protokoły odbiorów i 
książkę obmiarów. 
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 Księga obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń. 
Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzaniu przez Przedstawiciela Zamawiającego 
(Inspektora nadzoru). 

 Normy europejskie: oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.  

 Grupy, klasy, kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.).  

 Odbiór częściowy (robót budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających”.  

 Odbiór końcowy, polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy wykonanych 
robót przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 
łącznie z  uporządkowaniem terenu budowy. 

 Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

 Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 Certyfikat zgodności:  jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczna.  

 Deklaracja zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

 
1.0.3.5. INFORMACJE PODSTAWOWE  

a. Ogólne wymagania dotyczące robót:  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  

b. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi(wskaże  dostęp do 
wody,energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków i składowania sprzętu), dziennik 
budowy, dokumentację projektową, 

c. Zgodność robót z dokumentacją przetargową 
Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez  
Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową,  
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ST, SST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
przetargową ST lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie będą na koszt 
Wykonawcy.  

d. Zabezpieczenie terenu budowy:  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  
robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest  
wliczony w cenę umowną.  

e. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy,  
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub  
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

f. Ochrona przeciwpożarowa:  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako  
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

g. Materiały szkodliwe dla otoczenia:  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny  
określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną 
jednostkę.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich  
szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych  
wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.  

h. Ochrona własności publicznej i prywatnej:  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,  
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli 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. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca  
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi  
współpracował 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.  
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i. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  
materiałów i wyposażenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne  
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie  
o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren  
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

j. Stosowanie się do prawa i innych przepisów:  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, 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 przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie  wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń  i inne odnośne dokumenty.  

k. Ochrona i utrzymanie robót:  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego).  

l. Bezpieczeństwo i higiena pracy:  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt, buty 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.  
 
 
1.0.4. MATERIAŁY  
1.0.4.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  
Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania  
w budownictwie.  
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do  
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:  

1. oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
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2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik 
nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”.  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania  
tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki  
do zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Zatwierdzenie partii 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 ST, SST w czasie postępu robót.  
 
1.0.4.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu  
budowy.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.  
 
1.0.4.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 
uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca.  
 
1.0.4.4. SZCZEGÓŁOWE DANE O MATERIAŁACH 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania ,że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czsie 
postępu robót. 

Materiały wykorzystane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono występujące  
materiały w danych rodzajach robót.  
 
1.0.4.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW: 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urządzeń czy ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy 
„prawo zamówień publicznych”.  
Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały czy urządzenia równoważne pod  
warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz  
będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać 
nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i 
udokumentowaćnjego jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację 
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dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w 
budownictwie.  
 
1.0.5. 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 projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiającego, a w przypadku  
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez  
Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, SST i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.  

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

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

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłynąniekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiającego, 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. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
1.0.7. WYKONYWANIE ROBÓT  
A. Ogólne warunki wykonywania robót:  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową,  
projektową, wymaganiami ST, SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości oraz innych 
wymiarów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót czy wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
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Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
przetargowej, projektowej, w ST i SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie  
Zamawiającego.  
 
1.0.7.1.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT  
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:  

 sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,  
 oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc  

składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media  
tj. energia elektryczna, woda, niezbędne do prowadzenia robót.  
 
1.0.7.2.DOKUMENTY BUDOWY  

a. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu  
gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która  
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio  
jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  
załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

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

robotach,  
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

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

ograniczeniom,  
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  
wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem informacji kto je przeprowadzał,  
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je 

przeprowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  
Zamawiającemu do ustosunkowania się.  
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich  
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
 

b. Księga obmiaru 
Księga obmiaru 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 księgi obmiaru.  
 

c. Dokumenty laboratoryjne 
Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w 

budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie 
uzgodnionej z  Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one 
być okazywane  na każde życzenie Inspektorowi Nadzoru.  
 

d. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty:  
 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
 protokoły przekazania terenu budowy,  
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
 protokoły odbioru robót,  
 protokoły z narad i ustaleń 
 korespondencja na budowie 

 
e. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  
zabezpieczonym przez Wykonawcę.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie przez Wykonawcę w formie przewidzianej prawem.  
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.  
 

f. Szczegółowe warunki wykonywania robót (wyciąg z dokumentacji projektowej)  
Szczegółowe warunki wykonywania robót budowlanych oraz instalacyjnych zostały 

przedstawione w dokumentacji technicznej.  
Przedmiary robót, ST, SST należy rozpatrywać łącznie z dokumentacja projektową.  

Dla sporządzenia oferty, Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić 
Wykonawcom wyżej wymienione opracowania jako element dokumentacji przetargowej.  
 
1.0.8. KONTROLA JAKOŚCI 
1.0.8.1. PLAN ZAPEWNIENIA JAKOŚCI  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego planu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego.  
Plan zapewnienia jakości winien zawierać:  
 

a. część ogólną opisującą:  
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
 zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,  
 wykaz zespołów roboczych, i ich kwalifikacje,  
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,  
 sposób proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,  
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 
b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
 środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót,  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
1.0.8.2.ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót.  
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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 badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 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.  
 
1.0.8.3.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.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru 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. 
 
1.0.8.4. BADANIA I POMIARY  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju,  
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca  
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  
 
1.0.8.5. RAPORTY Z BADAŃ  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej , nie później jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inspektora 
Nadzoru wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 
 
1.0.8.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia,Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy.  
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę,będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub 
zleci niezalżnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją przetargową, projektową, ST i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
1.0.8.7. DOKUMENTY DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat 
na znak bezpieczeństwa wykazujący ,że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie PN ,aprobat technicznych lub atest producenta stwierdzjący zgodność 
z odpowiednimi normami SST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez SST,każda partia 
materiału dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty,określające jednoznacznie jej 
cechy.Produkty przemysłowe winny posidać atesty wydane przez producenta,poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.Kopie wyników będą dostarczane przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
1.0.9. JEDNOSTKA OBMIARU  
1.0.9.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU ROBÓT  

Przedmiar robót zostanie wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych.  
 
1.0.9.2. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją przetargową, ST i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie  
indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu  
umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową.  
Błędne dane zostaną skorygowane na piśmie wg ustaleń Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy 
w czasie określonym w umowie. 

Obmiary będą przprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w trakcie ich wykonania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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1.0.9.3. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3  
jako długość pomnożona przez średni przekrój a powierzchnie w m2.  
 
1.0.9.4. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub  
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa  
legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót.  
 
1.0.9.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót  
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
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 księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.  
 
1.0.10. ODBIÓR ROBÓT  
1.0.10.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
 Odbiorowi częściowemu,  
 Odbiorowi końcowemu,  
 Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).  

 
1.0.10.2. 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 Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenie wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów  
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, ST, SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
1.0.10.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących  
zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji  
przetargowej. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
1.0.10.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT  

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania  robót w 
odniesieniu do ilości oraz jakości i wartości umowy. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez  
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym  
fakcie Zamawiającego.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
poniżej.  

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

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych zwłąszcza w 
zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych , komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin  odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję ,że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nie znacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwa, komisja dokona potraceń ocenijąc pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych dokumentach umowy.  
 
1.0.10.5. DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  
końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 dokumentację powykonawczą 
 receptury i ustalenia technologiczne,  
 dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały)  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
 protokoły odbiorów częściowych 



 

 
 

 Głogówek – 14 marzec 2015 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających  
 dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie  
 dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego 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.  
 
1.0.10.6. ODBIÓR OSTATECZNY (POGWARANCYJNY)  

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad  odbioru końcowego punkt 8.4 
 
1.0.11.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
1.0.11.1. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących.  
 
1.0.11.2. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji W wycenianym przedmiarze robót.  
Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentacji  
przetargowej, projektowej, a także w obowiązujących przepisach, bez względu na to , czy zostało  
to szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie.  
Cena jednostkowa robót winna obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
 wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren 

budowy,z ich powrotem,montaż i demontaż stanowisk pracy),  
 koszty pośrednie, w skład w których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy w 
tym doprowadzenie energii elektrycznej, wody,budowa rusztowania itp., 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT  
W zakresie kosztów wykonania robót należy uwzględnić możliwość wystąpienia (i wykonania) 
dodatkowych robót, nie ujętych, a niemożliwych do przewidzenia na etapie wykonania 
przedmiaru robót. 
Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót  
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określonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacją 
przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym  
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały 
pominięte to uważa się, że Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego 
przez siebie przedmiaru.  
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.  
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy  
Zamawiającym a Wykonawcą.  
 
1.0.12. PRZEPISY ZWIĄZANE   

 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
/z późn. zm./  

 Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane  
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 Dz.U.03.120.1126 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

 Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-
użytkowy.  

 Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.  
 Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne  

upoważnione do ich wydawania.  
 Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  
 Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  
 Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych  
oznakowaniem CE.  

 Dz.U.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób  
znakowania ich znakiem budowlanym.  

 Dz.U.04.180.1861 Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych 
Wyrobów Budowlanych.  

 Dz.U.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich  
wydawania.  

 M.P.04.32.571 Wykaz mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie  
europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów.  

 M.P.96.19.231 Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.  
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 Dz.U.97.111.726 Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz niektórych ustaw. 

 Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robot budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”– wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa . 

 Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
12 marca 2009r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009r.) 
/Dz.U.09.56.461/  

 
 
UWAGA!!! 
WSZELKIE ROBOTY NIE UJĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEŻY WYKONAĆ 
W OPARCIU O AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.  
 
 
 


