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1. Wstęp.  

1.1 Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru  
prace remontowo – wykończeniowe na potrzeby utworzenia Centrum Wspierania Rodzin 2. 

1.2 Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w uzgodnieniu z 
Zamawiającym w przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, z 
zachowaniem pewności, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót  
budowlanych objętych we wszystkich szczegółowych specyfikacja technicznych SST. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

Inżynier – osoba wyznaczona przez zamawiającego w celu zarządzania budową  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z umową, warunkami 
technicznymi, sztuką budowlaną, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz komplet SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego terenu, zabezpieczenie terenu 
budowy przed dostępem osób trzecich oraz zabezpieczenie terenu bezpośrednio przyległego do terenu 
budowy do chwili odbioru końcowego robót.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.  

SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru (Inżyniera) Wykonawcy stanowią 
część dokumentacji, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w podstawowej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i SST.  

Dane określone w dokumentacji i w SST będą uważane za wartości docelowe, do których dopuszczane 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 
wykazywać 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 dokumentacją lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca może wybierać inne systemy rozwiązań niż podane w dokumentacji po uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. Wykonawca podejmie pełną odpowiedzialność za wykonanie tych robót.  
  

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo budowy i osób trzecich. 
Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.  
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1.5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu.  

Po dokładnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejących na terenie obiektów i związanych z nimi  
instalacji i urządzeń oraz roślinności należy teren oczyścić i przygotować w sposób następujący:  

 Zabezpieczyć lub usunąć istniejące w terenie obiekty i urządzenia (resztki konstrukcji, studnie, 
przewody rurowe, kable i inne),  

 Usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,  

 Jeśli na terenie budowy występują obiektów chronione prawem takie jak pomniki przyrody, 
pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne należy je odpowiednio zabezpieczyć,  

 Jeśli w otoczeniu znajdują się jakiekolwiek cieki wodne należy je zabezpieczyć tak, aby nie 
zakłócać jego przepływu i aby nie uległy zanieczyszczeniu,  

 Jeżeli na placu budowy znajdują się instalacje, które podlegać będą rozbiórce należy je 
zdemontować a materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy 
złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 

1.5.5 Przygotowanie dróg dojazdowych.  

Jako drogi dojazdowe należy wykorzystać istniejące drogi i nawierzchnie. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Winien uzyskać wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Ewentualne szkody spowodowane transportem 
na potrzeby budowy należy usunąć przed ostatecznym odbiorem robót w sposób zaakceptowany przez 
zarządcę drogi. 
  

1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy 
bezpieczeństwa środowiska naturalnego.  

Wykonawca powinien:  
- podejmować kroki w ten sposób, aby mając na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Wykonawca stosując się do tych wymagań powinien mieć na względzie: 
- lokalizację magazynów i składowisk, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi – nie 
dopuszczać do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym niż dopuszczalne, stosować materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi ich 
wbudowania 

 zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami – uwagi j.w., 

 możliwością powstania pożaru – należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne składować w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami, zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich. 

  

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Za ochronę instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie 
budowy odpowiada Wykonawca, który powinien zapewnić ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy.  
Jeśli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
(Inżyniera) i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.   
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
nadziemnej i uszkodzenia instalacji podziemnej, które wykazane były w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.   
Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz 
nietypowych wagowo ładunków i powiadamiał będzie Inspektora nadzoru o każdym takim przewozie. 
Jeśli pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe spowodują uszkodzenia Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas wykonywania robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
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higieny pracy. W szczególności ma zadbać o to, 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.  

1.5.9 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 ich zakończenia  
przez Inspektora nadzoru).   

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 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. np.:  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
• Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
• inne  
Ponadto Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i winien informować Inspektora nadzoru (Inżyniera) o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty.  
 

2. Materiały.  

2.1 Źródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie.  

Wykonawca winien przedstawić na żądanie Zamawiającego szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru (Inżyniera). 
Badania powinny być udokumentowane w celu uzyskania informacji, że materiały uzyskano z 
dopuszczalnego źródła i spełniają wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła.  
W przypadku pozyskiwania materiałów miejscowych Wykonawca powinien uzyskać pozwolenia od 
właścicieli i odnośnych organów władzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawić dokumentację, która 
zawiera raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia 
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  
Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi.  
  

Urządzenia instalacyjne (elektryczne, gazowe, parowe) powinny posiadać Atesty Dozoru 
Technicznego uznane przez Polskie Władze świadectwa dopuszczenia do użytkowania ze względu na 
bezpieczeństwo obsługi.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru (Inżyniera). Jeśli Wykonawca 
zechce wykorzystać nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykona to na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca winien powiadomić 
Inspektora nadzoru (Inżyniera) o tym, że dokonał wyboru konkretnego materiału, a wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru.  

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Dyrektorem szkoły lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Do czasu gdy będą one potrzebne do robót, powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, utratą jakości i właściwości, były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
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2.3 Inspekcja wytwórni materiałów.  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki:  
- inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji,  
- Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera.  
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 nie zapłaceniem.  

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera.  
 

3. Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w sztuce budowlanej, SST, wskazaniami 
Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym umową.  
Każdy sprzęt do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 

4. Transport.  

Środki transportu należy dostosować w zależności od rodzaju przewożonych materiałów.  

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

Wykonawca winien stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość 
wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  
 

5. Wykonanie robót.  

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca:  
- uzgodni harmonogram prowadzenia robót z Inżynierem i Użytkownikiem obiektu, 
- zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich w sposób uzgodniony z Użytkownikiem 

budynku 
5.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność ze sztuką budowlaną, 
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

- Inspektor nadzoru opierając się na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy w 
SST, normach i wytycznych może akceptować lub odrzucać materiały i elementy robót,  

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
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nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót, a skutki z 
tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

6. Kontrola jakości robót.  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Pomiary i badania powinny 
być przeprowadzane w trakcie budowy z taką częstotliwością, aby zapewnić stwierdzenie że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i SST. W przypadku gdy nie zostały tam 
określone, Inspektor nadzoru (Inżyniera) ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową.  

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. Inspektor nadzoru (Inżyniera) będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek do badania i może zlecić Wykonawcy przeprowadzenie 
dodatkowych badań 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; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

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 SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
ale nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
Inspektor nadzoru jest również uprawniony do kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 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 i SST. Wtedy całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.5. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,  

- posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną j.w. i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia  
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.6. Dokumenty budowy  

6.6.1. Książka obmiarów  

Książka obmiarów będzie prowadzona tylko dla ewentualnych robót dodatkowych i będzie stanowić 
dokument pozwalający na ich rozliczenie. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 
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6.6.2. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
Winny być udostępnione na życzenie Inspektora nadzoru.  

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy  

Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.6.1. – 6.6.2. do dokumentów budowy zalicza się:  
• zgłoszenie robót,  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
• protokoły odbioru robót,  
• protokoły z narad i ustaleń,  

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.   
W przypadku zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy konieczne jest jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru (Inżyniera) i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 

7. Obmiar robót.  

Obmiar robót będzie wykonywany tylko dla robót dodatkowych zleconych pisemnie przez 
Zamawiającego. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie i SST.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.   
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. 

7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub katalogach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w SST.  

7.2. 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 będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Ponadto 
powinny być w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.  
 

8. Odbiór robót.  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych,  
- odbiorowi        częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
- odbiorowi  po  upływie okresu rękojmi,  
- odbiorowi     po  upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  

Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
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Inspektor nadzoru.  
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 projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru (Inżynier)  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru (Inżyniera) zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 
8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru (Inżyniera) i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją i SST.  
W toku ostatecznego odbioru robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń i przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.   

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (końcowego);  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót,. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  
- Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
- Protokoły odbiorów częściowych,  
- Recepty i ustalenia technologiczne,  
- książki obmiarów (oryginały),  
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST, 
Jeżeli wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które się pojawiły w okresie rękojmi i 
gwarancji.  
Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie powyżej dot. Odbioru ostatecznego robót.  

9. Podstawa płatności.  

9.1 Ustalenia ogólne   

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji. 
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Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:  
• Robociznę bezpośrednio z narzutami  
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  
• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  
Podstawą płatności częściowych będzie protokół odbioru robót w toku stwierdzający stan zawansowania 
robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
Wartość ewentualnych robót dodatkowych określona zostanie kosztorysem powykonawczym 
sporządzonym na bazie zatwierdzonego przez Inwestora obmiaru robót oraz cen jednostkowych 
wyliczonych na podstawie kosztorysu ofertowego. W przypadku braku możliwości określenia cen 
jednostkowych, wartość robót zostanie określona na podstawie katalogów nakładów rzeczowych, cen 
materiałów użytych w kosztorysie ofertowym (w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym na 
podstawie baz średnich cen materiałów i sprzętu Sekocenbudu w kwartale poprzedzającym wykonanie 
robót) oraz wskaźników ekonomicznych zawartych w ofercie (stawki robocizny i narzutów pośrednich). 

10. Przepisy związane  

10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych 

10.2. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,  

W-wa 1989-1990,  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003, 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001 


