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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okre�lonej dalej skrótem ST) s�, wymagania 
dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z budow� wiaty rekreacyjnej przy Domu Pomocy 
Społecznej w Prudniku , ul. Mły�ska 11, 48-200 Prudnik 
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robót i 

powinna by� rozpatrywana ł�cznie z Dokumentacj� Projektow� (okre�lan� dalej skrótem DP), 

dotycz�c� tych robót. 

2. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

Wg Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) roboty zakwalifikowano jako 

Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7 i podzielono na 4 grupy robót: 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budow� 

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty w zakresie in�ynierii 

l�dowej i wodnej 

45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45400000-1 – Roboty wyko�czeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich 

zgodno�� z DP, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.1. Przekazanie terenu budowy . 

Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj� i współrz�dne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka�e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa 

komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

2.2. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� [DP] . 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi� zał�czniki 

do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich 

wa�no�ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie mo�e wykorzysta� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektor nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj� by� zgodne z DP i   ST.  W przypadku 

stwierdzenia ewentualnych rozbie�no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe wymiarów s� 

wa�niejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielko�ci okre�lone w DP i ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których dopuszczalne s� 

odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z DP lub ST i maj� 

wpływ na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu a� do zako�czenia i ostatecznego odbioru robót. Przed przyst�pieniem  do robót 

budowlanych Wykonawca zobowi�zany jest do zorganizowania placu budowy w taki sposób, aby 

zostały zachowane niezb�dne warunki prowadzenia i organizacji robót. Plac budowy powinien by� 

wyposa�ony co najmniej w: 

ogrodzenie terenu budowy oraz bramy wjazdowe, 

drogi dojazdowe do magazynów i składowisk, 

stanowiska   przygotowania   półfabrykatów,   głównie   betonów  i   zapraw,   zbrojenia,   konstrukcji 

�elbetowych i wyrobu lub przygotowania deskowa�, 

budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urz�dzenia sanitarne, magazyny i pomieszczenia 

biurowe oraz pomieszczenie dla dozorców, 

wiaty i zadaszenia składowisk  niektórych materiałów wra�liwych na niekorzystne   WARUNKI 

atmosferyczne, 

• składowiska otwarte materiałów budowlanych, 

• stanowiska maszyn i urz�dze� dla bezpo�redniej obsługi procesu budowy (d�wigi, przeno�niki ta�mowe, 

rusztowania itp.), 

• drogi transportu wewn�trznego, a w tym pomosty, pochylnie i podesty, 

• przył�cza poboru wody i energii elektrycznej, 

• odwodnienie terenu budowy o zapewnienie odprowadzenia �cieków technologicznych i sanitarnych. 

Kolejno�� wykonywania robót przy urz�dzaniu placu budowy powinna uwzgl�dnia� nast. grupy potrzeb: 

1. wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie od zewn. oraz wyposa�enie go w instalacje. 

2. wykonanie tymczasowych obiektów socjalno-bytowych i biur oraz magazynów zamkni�tych, 

3. wykonanie pozostałych urz�dze� wyposa�enia placu budowy. Wykonawca zobowi�zany jest do 

zabezpieczenia warunków BHP na placu budowy i jego zapleczu oraz interesów osób trzecich i ochrony 

�rodowiska. Plac budowy musi spełnia� warunki dotycz�ce organizacji ruchu, powinien by� o�wietlony a w 

jego otoczeniu nale�y zabezpieczy� bezpiecze�stwo osób postronnych (trzecich), mog�cych znale�� si� w 

zasi�gu prac budowlanych. Z przygotowaniem placu budowy wi��e si� obowi�zek prawny umieszczenia 

przy wej�ciu na budow� tablicy informacyjnej, która musi zawiera� nast�puj�ce dane: 
 

- nazw� budowy i adres, 

- nazw� Inwestora 

- nazw� przedsi�biorstwa wykonuj�cego budow� 
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- nazwisko, imi� i adres zamieszkania: projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

- numery telefonów alarmowych 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w 

cen� umown� 

2.4.Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W 

okresie trwania budowy i wykonania robót wyko�czeniowych 

Wykonawca b�dzie: 

a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej. 

b) podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze� lub 

uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. Stosuj�c si� do tych wymaga�, Wykonawca b�dzie 

miał szczególny wzgl�d na: 
 

1. lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. 	rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

2.5. Ochrona przeciwpo�arowa . 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca b�dzie utrzymywa� 

sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dost�pem osób trzecich. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem 

2.6.Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak ruroci�gi, kable itp., a w przypadku prac w �cisłej strefie ochrony 

konserwatorskiej równie� obiekty dziedzictwa kulturowego. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru (lub słu�by Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)   i   zainteresowanych  U�ytkowników oraz   

b�dzie   z   nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 

2.7. Bezpiecze�stwo i higiena pracy . 

Podczas   realizacji  robót  Wykonawca  b�dzie   przestrzega�   przepisów 

dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
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oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia 

zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� 

okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w 

cenie umownej. 

3. Materiały 

Wykonawca robót zobowi�zany jest do stosowania jedynie tych wyrobów producentów krajowych i 

zagranicznych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego   lub  jednostkowego stosowania   w 

budownictwie,   które spełniaj� wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji [6] oraz odpowiednich 

rozporz�dze� – [3], [4], [5], [7]. 

Wszystkie wyroby budowlane, sprz�t U�ytkowany podczas budowy a tak�e zasady organizacji, 

wykonania, kontroli jako�ci i odbioru poszczególnych robót budowlanych, zasady transportu i 

składowania materiałów budowlanych, zasady p.po�, BHP na placu budowy itd. powinny spełnia� 

wymagania odpowiednich norm pa�stwowych, bran�owych i zakładowych [8], [9], [10], [11] wraz z 

innymi normami zwi�zanymi, aprobat, atestów, dopuszcze� instrukcji, wytycznych i �wiadectw, 

wydanych przez wła�ciwe jednostki, producentów lub inne, posiada� znak „B”, je�li wymaga tego [7] 

Wykonawca robót zobowi�zany jest ka�dorazowo sprawdzi� wa�no�� i aktualno�� dokumentów, 

wymienionych w poprzednim akapicie. 

3.1.
ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

nadzoru szczegółowe informacje, dotycz�ce zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie 

aprobaty techniczne   lub  �wiadectwa   bada�   laboratoryjnych   oraz   próbki  do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. 

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z 

terenu budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka�dy rodzaj robót, w 

którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 

3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów . 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót i 

były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Poniewa� DP lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ro�nych rodzajów materiałów do wykonania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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4. Sprz�t 

Wykonawca jest zobowi�zany do U�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t U�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� 

Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST i projekcie 

organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow�. 

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót, ma by� utrzymany w dobrym 

stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce jego 

U�ytkowania.   Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów   potwierdzaj�cych 

dopuszczenie sprz�tu do U�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5.        Transport. 

5.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu . 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn� 

niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. Liczba �rodków 

transportu powinna zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w DP, ST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.5.2.Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach 

publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie innych parametrów technicznych. Wykonawca b�dzie 

usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

6.        Wykonanie robót. 

6.1.Prace ogólnobudowlane 

Roboty budowlano - monta�owe powinny by� wykonane zgodnie z [12], z uwzgl�dnieniem zmian, wynikaj�cych 

z pó�niejszych zmian aktów prawnych, norm itd., powołanych w [12]. Podstaw� do wykonania wszystkich robót, 

zwi�zanych z zamierzeniem okre�lonym w pkt. 1 jest prawomocne pozwolenie na budow�, DP wraz z 

rysunkami uzupełniaj�cymi wykonanymi przez autorów DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego, ka�dorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jako�� wykonywanych robót i ich zgodno�� z DP, ST oraz poleceniami nadzoru 

inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1]. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� 

przy wykonywaniu wszystkich   elementów  robót   okre�lonych   w   DP   lub przekazanych    na    pi�mie    

przez Inspektora    nadzoru.    Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w 

wytyczeniu i wykonaniu robót zostan� poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. Decyzje Inspektora 

nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów   robót   b�d�   oparte na   wymaganiach  

sformułowanych   w dokumentach umowy, DP, a tak�e w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 

dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc� nie 
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pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Kontrola jako�ci robót 

6.2.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót Ogólne zasady dotycz�ce kontroli jako�ci Robót podano w 

Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

6.2.2. Kontrola jako�ci robót. 6.4.2.1. 

Wentylacja grawitacyjna 
 

• Sprawdzenie zgodno�ci wykonania instalacji z projektem budowlanym, 

• Sprawdzenie poprawno�ci działania oraz osi�gni�cia parametrów obliczeniowych kratek higrosterowanych, 

• Sprawdzenie poprawno�ci działania oraz osi�gni�cia parametrów obliczeniowych nasad kominowych, 

• Sprawdzenie usuni�cia wszystkich usterek, 

• Sprawdzenie prawidłowo�ci monta�u kratek higrosterowanych i nasad kominowych. 

7. Kontrola jako�ci robót 

     7.1. Zasady kontroli jako�ci robót. 

Wykonawca  jest   odpowiedzialny   za   pełn�   kontrol�  jako�ci   robót   i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c   w to   personel,  sprz�t,   zaopatrzenie i   

wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. Wykonawca b�dzie 

przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�ca stwierdzenie, �e 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i   ST.   Inspektor nadzoru mo�e ustali� 

minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo��, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z 

umowa, 
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Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

7.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary b�d� prowadzone zgodnie z wymaganiami PN. W przypadku, gdy normy nie 

obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

7.3. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do U�ycia tylko te wyroby, które: 

1. posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wskazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie PN, AT oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 

z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998r. 

2. posiadaj� deklaracj� zgodno�ci z: 
 

a) Polska Norma lub 

b) aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN Je�eli nie s� obj�te 

certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi ST 

3. znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu  MSWiA z l998r. 

W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty s� wymagane, kaida ich partia dostarczona do robót 

b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

7.4. Dokumenty budowy 

• Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cy Zamawiaj�cego i 

Wykonawca w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo 

Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by� dokonywane na 

biel�co i dotyczy� przebiegu robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty musza by� oznaczone kolejnym 

numerem zał�cznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Wpis    Projektanta    do    dziennika    budowy    obliguje    Inspektora    do ustosunkowania si�. 

• Ksi��ka obmiarów 

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu    ka�dego    z 

elementów  robót.    Obmiary  wykonanych    robót przeprowadza si� sukcesywnie, w jednostkach przyj�tych 

w kosztorysie lub ST. 

• Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów i 

kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. 

Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. 
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•       Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych wy�ej, nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na budow� 

b) protokoły przekazania terenu budowy 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustale� 

f) operaty geodezyjne 

g) plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

Wszystkie dokumenty budowy musz� by� przechowywane na terenie budowy i powinny by� zawsze 

dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

8. Obmiar robót. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót okre�la faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z DP i ST, 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 tym terminem. 

Wyniki obmiaru wpisuje si� do ksi��ki obmiarów. Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie w ilo�ci robót 

podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku 

uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru na 

pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu płatno�ci lub 

w innym czasie okre�lonym w umowie. 

8.2.Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów . 

Jednostki obmiaru powinny by� zgodne z jednostkami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty budowlane, w zale�no�ci od ustale� zawartych w umowie, podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz��ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu). 
 

9.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu . Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych 

zakryciu musi by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo�� danej cz��ci 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

przeprowadza si� niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

9.3. Odbiór cz��ciowy Odbiór tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robót okre�lonego w 

dokumentach umownych, wg zasad przy odbiorze ostatecznym. 
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9.4.        Odbiór ostateczny (ko�cowy) 

9.4.1.Zasady odbioru ostatecznego – odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do zakresu, ilo�ci oraz jako�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz 

gotowo�� do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

nast�puje w terminie ustalonym w dokumentach umownych, licz�c od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4.2 Odbioru 

ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych 

w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz rozbiorów cz��ciowych, zwłaszcza w 

zakresie robót uzupełniaj�cych i poprawkowych. 

9.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest obowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

1. Dokumentacj� powykonawcz� 

2. Dokumenty uzupełniaj�ce i zamienne 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (w oryginale) 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych 

6. Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpiecze�stwa zgodnie z ST 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np.: przeło�enie linii energetycznej, 

o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze� 

8. geodezyjna inwentaryzacj� powykonawcza robót i sieci uzbrojenia teren wraz  z   kopia  mapy 

zasadniczej   powstałej   w   wyniku  geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wszystkie zarz�dzone 

przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zastawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiaj�cego. Termin tych robót wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

10.Podstawa płatno�ci 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� obmiarowa 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyj�� przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych. Dla 

robót wycenionych ryczałtowo, podstaw� płatno�ci jest warto�� podana przez  Wykonawc�  i przyj�ta   

przez   Zamawiaj�cego  w   dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub 

wynagrodzenie ryczałtowe 

b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, 

okre�lone dla tej roboty w ST i DP. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót musz� 

obejmowa�: 

• robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami 

• warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren budowy 

• warto�� pracy sprz�tem z narzutami 

• koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny 

• podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podatku VAT. 
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Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatno�ci zostan� sprecyzowane w dokumentach 

umownych, wi���cych obie strony na czas prowadzenia budowy. 

11.Przepisy zwi�zane 

11.1. Okre�lenia podstawowe. 

W ST przyj�to okre�lenia i terminy zgodne z Polskimi Normami, polskimi 

aktami prawnymi oraz innymi obowi�zuj�cymi przepisami. Ponadto w 

opracowaniu przyj�to nast�puj�ce skróty i oznaczenia: 

PN Polska Norma 

BN Norma Bran�owa 

AT Aprobata techniczna 

AH Atest higieniczny 

ITB Instytut Techniki budowlanej 

ISiC Instytut Szkła i Ceramiki 

PZH Pa�stwowy Zakład Higieny 

JC Jednostka certyfikuj�ca, akredytowana przez Polskie 

Centrum Bada� i Certyfikacji 

Certyfikat „B” Certyfikat na znak bezpiecze�stwa, wykazuj�cy �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych 

przepisów i dokumentów technicznych zgodnie z [1], według wykazu [7] DZ Deklaracja zgodno�ci lub 

certyfikat zgodno�ci z Polsk� Norm� lub z aprobat� techniczn� zgodnie z [1], wg wykazu 

[7] OZ O�wiadczenie o zgodno�ci wyrobu z odpowiedni� dokumentacj� techniczn�, z przepisami, 

Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do jednostkowego stosowania 

w budownictwie zgodnie z [1] 

11.2.W tek�cie powołano si� na nast�puj�ce akty prawne: 

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27 

marca 2003r.(tekst ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718); 

[2] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie 

metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, 

poz. 1389); 

[3] Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dn. 31 

lipca  1998r.w   sprawie  systemów   oceny  zgodno�ci,   wzoru   deklaracji 

zgodno�ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 

728); 

[4] Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dn. 5 

sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679): 

[5] Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dn. 24 

lipca 1998r. w sprawie okre�lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj�cych istotnego wpływu na 

spełnienie wymaga� podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 

zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637); 

[6] Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z pó�niejszymi 

zmianami); 

[7] Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 
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