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DO PROJEKTU 

TTEERRMMOOMMOODDEERRNNIIZZAACCJJAA  BBUUDDYYNNKKUU  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  
PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  WW  SSTTRRAADDUUNNII  

   

   Inwestor:   

GMINA WALCE 
UL. MICKIEWICZA 18 , 47-344 WALCE 

   

Lokalizacja:   

STRADUNIA 
działka nr  1180/3, 1183/1 k.m. 9  

  

 
 
1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W STRADUNI. 
  
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 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. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, z zachowaniem pewności, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych we wszystkich szczegółowych specyfikacjach 
technicznych SST.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
InŜynier  – osoba wyznaczona przez zamawiającego w celu zarządzania budową 
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1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa stanowi część umowy i ma zawierać opis, część 
graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

� Dostarczoną przez Zamawiającego, 

� Sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe 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 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane 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 
projektową 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 moŜe wybierać inne systemy rozwiązań niŜ podane są w dokumentacji 
projektowej po uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca podejmie pełną 
odpowiedzialność za wykonanie tych robót. 
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, a takŜe zapewnić stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Teren naleŜy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych. 
 
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 naleŜy 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 obiekty chronione prawem takie jak 
pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne naleŜy je 
odpowiednio zabezpieczyć, 

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

� JeŜeli na placu budowy znajdują się instalacje, które podlegać będą 
rozbiórce naleŜy je zdemontować a materiały uzyskane z demontaŜu 
naleŜy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na najbliŜsze 
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 

 
1.5.5 Przygotowanie dróg dojazdowych 
Drogi dojazdowe naleŜy oznakować jak miejsca niebezpieczne, wymagające 
szczególnej ostroŜności. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów, wyposaŜenia na i z terenu robót. Winien uzyskać wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 
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 uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
Wykonawca stosując się do tych wymagań powinien mieć na względzie: 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
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� zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników pyłami lub substancjami 
toksycznymi – nie dopuszczać do uŜycia materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym niŜ dopuszczalne, 
stosować materiały zgodnie z wymaganiami technicznymi ich 
wbudowania  

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

� moŜliwością powstania poŜaru – naleŜy przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpoŜarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 
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 własno ści 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 robót remontowo-budowlanych. 
Jeśli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji podziemnej i nadziemnej, które wykazane były w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych wagowo ładunków i powiadamiał 
będzie Inspektora nadzoru o kaŜdym takim przewozie. Jeśli pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe spowodują uszkodzenia Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
 
1.5.8 Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas wykonywania robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i 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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia 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 uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
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1.5.10 Stosowanie si ę 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 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401) 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. Nr 169 poz. 1650). 

� Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 
poz. 627 z późniejszymi zmianami) 

� 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 Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami 

� 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 o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

 
2. Materiały 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie 
Wykonawca winien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Badania powinny być udokumentowane w celu uzyskania informacji, Ŝe 
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. 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 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 moŜliwość zastosowania róŜnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
winien powiadomić Inspektora nadzoru o tym, Ŝe dokonał wyboru konkretnego 
materiału, a wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 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 Inspektorem nadzoru 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. 
 
2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera 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 InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 
zachowane następujące warunki: 

� InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

� InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji umowy. 

 
2.4 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 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 moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi 
InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w 
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okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 

3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania 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 dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
KaŜdy 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 uŜytkowania. 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o dokonanym wyborze 
rodzaju sprzętu i uzyskać od niego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 

4. Transport 
 
Środki transportu naleŜy dostosować w zaleŜności od rodzaju przewoŜonych 
materiałów. 
PrzewoŜony ładunek naleŜy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca winien stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren 
budowy. 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Przed rozpocz ęciem robót Wykonawca opracuje: 

� Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna), 

� Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

� Projekt  organizacji budowy, 

� Projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych 
lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
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5.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadz enie robót zgodnie z 
umow ą oraz za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

� Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną 
przy wykonywaniu wszystkich robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru, 

� Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wykonaniu robót, Wykonawca poprawi je na własny 
koszt (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru), 

� Inspektor nadzoru opierając się na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, normach i 
wytycznych moŜe akceptować lub odrzucać materiały i elementy robót, 

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

 

6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
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� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną 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 Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostały tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

� posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 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, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną j.w. i które 
spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
kaŜda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
6.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na 
kierowniku budowy.  
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
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budowy. Będą prowadzone czytelnie, trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 

 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program 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 Inspektora nadzoru, 

� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

� 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 kto je przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Jeśli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i 
wyjaśnienia winien przedłoŜyć je Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. A 
decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
 
6.4.2. KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 
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6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.4.1. – 6.4.2. do dokumentów budowy 
zalicza się: 

� pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie objętych 
pozwoleniem na budowę 

� protokoły przekazania terenu budowy, 

� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

� protokoły odbioru robót, 

� protokoły z narad i ustaleń, 

� operaty geodezyjne, 

� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6.4.4. 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 i 
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. Obmiar robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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 ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.1. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych lub katalogach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót. 
 
7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
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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. Ponadto powinny być w dobrym stanie w 
całym okresie trwania robót. 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności 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 zanikaj ących i podlegaj ących 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 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 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 cz ęściowy 
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. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
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 wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 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 i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST. 
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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 konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

� Dokumentację powykonawczą, tj, dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

� 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, 

� Dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu, 

� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

JeŜeli 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 
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Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających 
wyznacza komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi 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 powyŜej dot. 
Odbioru ostatecznego robót. 

 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

� Robociznę bezpośrednio z narzutami 

� Wartość zuŜytych 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 
 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i orga nizacji ruchu obejmuje: 

� Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i 
odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

� Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

� Opłaty/dzierŜawy terenu, 

� Przygotowanie terenu, 

� Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 
krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
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� Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organ izacji ruchu obejmuje: 

� Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

� Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji odjazdów/przejazdów i organ izacji ruchu obejmuje: 

� Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

� Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd ów, przejazdów i organizacji 
ruchu ponosi Zamawiaj ący 

 

10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 
207, poz.2016 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 
2004r. Nr 204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporz ądzenie 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, poz.1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, 
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, (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 
 
 


