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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „REMONT POKRYCIA 
DACHOWEGO SOSW TCZEW UL.GRUNWALDZKA 1”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i 
kontraktowych i naleŜy je stosować w zalecaniu i wykonaniu Robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
S 00.00 – Wymagania ogólne 
 S 00.00 Wymagania ogólne 
 S 00.00 Zaplecze InŜyniera 
 S 00.00 Zaplecze Wykonawcy  
 
S 01.00 – Architektura 
 S 01.00 Roboty dekarskie 
 S 02.00 Roboty murarskie (przemurowania kominów) 
 

 
1.4. Określenia podstawowe 
  

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 
przypadku następująco: 
 
Obiekt budowlany –  
 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  
b) budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami 
Budynek  - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
Budowa  – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
Roboty budowlane – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace 
polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
Remont  – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji 
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Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy 
Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w 
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i projektantem 
Inspektor Nadzoru – Jednostka organizacyjna posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, kontrolująca przebieg 
inwestycji z ramienia Zamawiającego. Reprezentuje ona interesy Inwestora na 
budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych jak 
równieŜ w odbiorze gotowego obiektu 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną umowę 
Kontrakt – całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, Ofertę, Projekt oraz 
inne dokumenty wynikające w Akcie Umowy 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez InŜyniera 
Oferta – zaakceptowana przez Zamawiającego na etapie przetargu oferta 
cenowa realizacji przedsięwzięcia sporządzona przez Wykonawcę 
Przedmiar Robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w 
kolejności technologicznej ich wykonania 
Rejestr Obmiarów – akceptowany przez InŜyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
Robót w formie wyliczeń, szkiców. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez inspektora Nadzoru 
Specyfikacja Techniczna (ST) – Zbiór wymagań organizacyjnych i 
technicznych stanowiących część Kontraktu 
Wykonawca – Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na 
realizację niniejszego przedsięwzięcia 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 
odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych 
Zamawiaj ący – Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego 
przedsięwzięcia 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Przetargową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy   
 

Inwestor wraz z Inspektorem Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie 
przekaŜe Wykonawcy Terenu Budowy wraz  ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót.  
 

1.5.2. Dokumentacja 
 

Dokumentacja Przetargowa jest dostępna w siedzibie Zamawiającego. 
 
Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę. 
1. Plan BHP, Plan BiOZ 
2. Dokumentacja powykonawcza 
3. Dokumentacja do odbiorów wstępnych i końcowych 
 
Jeśli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji Przetargowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt i przedłoŜy je Inspektorowi 
nadzoru. 

 
1.5.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą i ST 
 

Dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje obowiązek ich wyjaśnienia z Inspektorem nadzoru. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis liczbowy wymiarów waŜniejszy jest od odczytu 
za skali rysunków.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją i ST. 
Dane określone w Dokumentacji i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacja lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową.  

 
1.5.5. Ochrona środowiskowa w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających za skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację magazynów, składowisk 
b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed 

-zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 
-moŜliwością powstania poŜaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte 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 
uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.    
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

    
1.5.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
       
           Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczegóły zawarte będą w przedłoŜonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 
przez Inspektora nadzoru Planie zapewnienia bezpieczeństwa. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
Cenie Kontraktowej. 

 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania 
Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru.  
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Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub 
jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
InŜyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 
1.5.10. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować InŜyniera o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 
 
 

2.     Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i 
poddostawcy przedstawią do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi 
przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na 
Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie 
będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
  

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Terenu Budowy.    KaŜdy 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 zniszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwości do Robót, i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 

3.     Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.  
Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
projekcie organizacji Robót, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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 uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
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4. Transport 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne  zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 

5. Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją, wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a takŜe w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 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 rozwaŜaną kwestię. 
 
 

6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści Robót 
 

Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego 
dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z 
przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub prac, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca 
pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych dodatkowo przez 
InŜyniera, jeŜeli ich rezultat będzie negatywny. 
Inspektor nadzoru moŜe na kaŜdym etapie prac poszerzyć zakres czynności 
kontrolnych o działania własne lub osób ewentualnie jednostek 
organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających wyników 
tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Inspektora lub innych osób 
oraz podmiotów kontrolujących jakość prowadzonych prac. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
Specyfikacji, normach i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone Inspektor ustali kaŜdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny. 
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6.2. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które 
posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, są dopuszczone do stosowania na terenie Polski, 

2. deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności z : 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 
kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty,  
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
InŜynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 

6.3. Dokumenty budowy 
 

(1) 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 bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska słuŜbowego. 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 i podpisem Wykonawcy i 
InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności : 
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Przetargowej, 
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-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, 

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach, 
-uwagi i polecenia InŜyniera, 
-daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
-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 sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy 
będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) Ksi ąŜka Obmiarów 
 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze 
Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
  
(3) Rejestracja budowy 
 
według Warunków Szczegółowych Kontraktu 
 
(4) Świadectwa jako ści 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót.  Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
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(5) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicz się, oprócz wymienionych w pkt. (1) – (3) 
następujące dokumenty : 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawc ę 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.    
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru   
i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
 

7.     Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót 
zgodnie z Dokumentacją i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze 
Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera 
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru Obmiarów. 
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 Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
  

7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych według projektu. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
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 
odcinków Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w 
Robotach. 
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 wykonywane 
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 Inspektorem nadzoru. 
W przypadku wykonywania Kontraktu ryczałtem obmiarów powykonawczych 
się nie dokonuje. 
 
  

8.    Odbiór robót 
 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru : 
a)  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi wstępnemu, 
c)  odbiorowi końcowemu. 
 

8.1. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym 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 InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  Jakość i ilość 
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Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

 
8.1.1. Dokumenty do odbioru ko ńcowego 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest 
protokół odbioru ostatecznego Robót wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty : 

1. Dokumentację podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. 
uzupełniające lub zamienne). 

3. Dziennik budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) 
4. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
5. Dokumentacje dotyczącą zainstalowanych urządzeń. 
6. Instrukcje eksploatacyjne. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 
sieci, instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST. 

W przypadku gdy, wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego 
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. 

 
8.2. Odbiór ko ńcowy 
  

Podpisanie protokołu odbioru końcowego rozpoczyna się 3-letni okres rękojmi 
za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do: 
- usuwania na kaŜde Ŝądanie Inwestora usterek powstałych na skutek wad 
materiałów i wadliwego wykonawstwa. 
- uczestnictwa przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu 
będzie Wykonawcy przekazywał Inwestor z wyprzedzeniem. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy.  
Komisja przystąpi do prac odbiorowych w terminie do 7 dni od daty 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru wpisem do 
dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót 
poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. Odbiór końcowy nie moŜe trwał dłuŜej niŜ 7 dni. 
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9. Podstawa Płatno ści 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa lub ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
-Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
-Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji 
Technicznej 

 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań 
Ogólnych zawartych w specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
9.3. Organizacja ruchu, Ubezpieczenia 
 

W ramach niniejszego punktu naleŜy wycenić: 
-Koszty utylizacji gruzu budowlanego 
-Ubezpieczenia budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

odpowiedzialności cywilnej obejmującej osoby trzecie, ludzi, roboty, 
materiały oraz sprzęt 

 
9.4. Zaplecze Wykonawcy 
 

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich 
niezbędnych urządzeń i instalacji potrzebnych Wykonawcy przy realizacji 
Robót. 
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne 
związane z uŜytkowaniem powyŜszego Zaplecza i jego wyposaŜenia. 
Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, 
instalacji, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
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10.   Przepisy zwi ązane 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 
25.08.1994r., poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych            
(Dz. U. 19, poz. 177), 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia – o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92,       
poz. 881), 

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity 
tekst ustawy Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229), 

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 
poz. 1321 z późniejszymi zmianami), 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 
62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) 

7. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz. U. Nr 10), 
8. Rozporządzenie MGPiG z 21.02.1995r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 

marca 1995r), 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

11. Warunki Kontraktu. 
 
Inne dokumenty i instrukcje: 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych-montaŜowych  
(tom I,II,III,IV,V) Arkady, Warszawa 1980-1990). 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

 


