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Zawartość opracowania 

 

 

Strona tytułowa 

Zawartość opracowania 

Specyfikacje techniczne: 

 

ST NAZWA KOD CPV 

0 Wymagania ogólne Roboty budowlane    45000000-7 

1 Wymagania szczegolowe Roboty rozbiorkowe, ziemne, betoniarskie i murarskie, zbrojeniowe, 

tynkarskie i malarskie 

 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
 

 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które mają być realizowane w ramach zadań objętych inwestycją pn.: „Przebudowa pomieszczeń w 
Świetlicy Wiejskiej w Wilczy – II etap – pogłębienie kotłowni, Wilcza, ul. K. Miarki 123”. 
 

 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia. 
 

 1.3. Zakres robót objętych specyfikacja techniczną 
Specyfikacje techniczne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych przedsięwzięć technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru robót, które maja być realizowane w ramach zadania określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla 
zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w Wilczy – II etap – pogłębienie kotłowni, Wilcza, ul. Ks. 
Miarki 123”. 
 

 1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w trakcie prowadzenia robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, IN, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru (IN) - osoba wymieniona w danych przetargowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), sprawująca nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 
Książka obmiarów – akceptowany przez IN zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez IN 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez IN 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych o ile tych tolerancji nie 
określają Polskie Normy. 
Polecenie IN – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez IN w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja zadania określonego zatwierdzonym projektem budowlanym. 
Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości i jednostek obmiaru, stanowiących wraz z warunkami przetargu, specyfikacjami 
technicznymi i dokumentacją projektową podstawę do wyceny oferty przetargowej. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 
dokumentach przetargowych jako tworzące część terenu budowy. 
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Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte 
przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami IN. 
 
 

 1.6. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych budowli i reperów, dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. W momencie przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy ponosi on 
pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności i wydarzenia mające miejsce na placu budowy. 
 

 1.7. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargowa dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą 
(techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy 
- Wykonawcy: wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny przetargowej, w tym 
dokumentacje powykonawcze, odbiorowe i inne wymaganą przepisami a niezbędne do zakończenia i oddania robót. 
 

 1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez IN stanowią integralną część umowy, 
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „przetargowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”) 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić IN, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementy budowli muszą 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 dokumentacja projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli to takie materiału zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 

 1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki 
drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia terenu itp.) na terenie budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu 
przetargu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt organizacji robót i ruchu wewnątrz 
budynku uwzględniający interesy osób użytkujących budynek, które przebywać będą na 2 i 3 piętrze budynku, a w szczególności 
prowadzenie i zabezpieczenie dróg komunikacyjnych wewnątrz budynku, zapewnienie bezpiecznego dojścia i wyjścia z budynku oraz 
przejścia przez plac budowy (od granicy działki do budynku). 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające taki jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki i zabezpieczenia będą akceptowanie przez IN. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez IN tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez IN. Tablice 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i wykonania tablic informacyjnych nie podlega odrębnej opłacie i jest wliczony w cenę 
przetargową. 
 

 1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywał teren budowy  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych 
i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 
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b. zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 
c. możliwością powstania pożaru 

 1.11. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy na tereni baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem do osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 

 1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odrębnymi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

 1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić IN i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi IN i zainteresowane 
strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
IN będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawca a właścicielami nieruchomości 
i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani IN ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 

 1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i każdym takim przewozie będzie powiadamiał IN. IN może polecić, 
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie szkody 
związane z użyciem pojazdów przekraczających dopuszczalny nacisk na oś. 
 

 1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac 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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej opłacie i są 
uwzględnione w cenie przetargowej. 
 

 1.16. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
wydania potwierdzenia zakończenia robót przez IN. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas aż do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu takiego polecenia. 
Przez utrzymanie budowy rozumie się takie działanie Wykonawcy, które zapewni na placu budowy dostęp do niezbędnych mediów, 
maszyn i urządzeń oraz mające na celu zapewnienie warunków użyteczności przedmiotu zamówienia (odśnieżanie, utrzymywanie 
w czystości, strzeżenie przed dostępem osób trzecich itp.).  
 

 1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować IN o swoich działaniach, przedstawiając kopie 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE 

nr specyfikacji: 1 ROBOTY BUDOWLANE - CPV: 45000000-7 

 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych i autorskich pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadku, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez IN. 
 

 1.18. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez IN. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone IN do zatwierdzenia. 
 

 1.19. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 
IN i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub/i wystąpią opóźnienia w 
robotach, IN po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawca ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, którą 
należy zwiększyć cenę przetargową. 
 
2. MATERIAŁY 

 2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi IN do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie 
partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
 

 2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym 
przez IN. Jeśli IN zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez IN. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc 
się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 
 2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Wszystkie materiały opisane w dokumentacji projektowej lub ST mogą być stosowane zamiennie z innymi podobnymi materiałami 
budowlanymi posiadającymi parametry równorzędne lub nie gorsze od parametrów materiałów budowlanych opisanych 
w dokumentacji. W przypadku zamiaru zastosowania materiałów innych niż opisane w dokumentacji Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego lub IN o swoim zamiarze na etapie składania oferty przetargowej. W wyjątkowych przypadkach Wykonawca ma 
prawo do zastosowania materiałów innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej już po złożeniu oferty, lecz z przynajmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem lub z zachowaniem terminu dłuższego, jeżeli będzie potrzeba wykonania badań laboratoryjnych przez 
IN. Materiały zamienne nie mogą być gorsze niż opisane w dokumentacji projektowej i warunkach przetargu, a ich dopuszczenie do 
zastosowania w każdym przypadku jest uwarunkowane wcześniejszym uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca 
przedstawi próbki materiałów zamiennych IN, do którego jednak należy prawo wyboru jednej z przedstawionych próbek. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody IN. 
 

 2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoja jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez IN. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z IN lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez IN. 
Wszystkie materiały składowane na placu budowy i użyte do wykonania przedmiotu przetargu przez Wykonawcę muszą być wolne od 
jakichkolwiek zobowiązań i stanowić wyłączną własność Wykonawcy. W momencie przywiezienia materiałów na budowę Wykonawca 
dostarczy IN dokument stwierdzający ich zgodność z aprobatami technicznymi lub równorzędny dokument dopuszczający materiały 
do użycia w budownictwie. Brak takiego świadectwa dopuszczenia skutkować będzie odrzuceniem materiału przez IN, a kosztami jego 
usunięcia z budowy zostanie obciążony Wykonawca. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie realizacji robót zaakceptowanym przez IN. W przypadku braku ustaleń 
w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez IN. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach IN. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach 
Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację prze użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji IN 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez IN zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót a Wykonawca w trybie natychmiastowym i na swój koszt zostanie zobowiązany do usunięcia takiego sprzętu z 
placu budowy. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach IN w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez IN pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, programem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami IN. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i do 
wykonania wszelkich czynności niezbędnych z uwagi na rodzaj wykonywanych robót. W razie braku opisu oczywistych czynności przy 
wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót w dokumentacji projektowej bądź w ST obowiązkiem Wykonawcy jest je przewidzieć i 
wycenić w trakcie przygotowywania oferty. Za wykonanie robót oczywistych nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez IN. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez IN. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez IN nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje IN dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wynika badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia IN powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez IN pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy lub podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim.  
 
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. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów według sposobu opisanego w ST. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy IN świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają normom  określającym procedury badań. 
IN będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
 

 6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
IN będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez IN. Próbki dostarczane przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez IN będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez IN. 
Na zlecenie IN Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 
 

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

 6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać IN kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
Wyniki badań (kopie) przekazywane będą IN na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 

 6.5. Badania prowadzone przez IN 
IN jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a 
Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. IN dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
IN ma prawo pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to IN oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacja projektową i ST. Może również zlecić sam, lub poprzez Wykonawcę przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

 6.6. Certyfikaty i deklaracje 
IN może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymogi ST i równocześnie posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

1. Polska Normą lub 
2. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymaganie przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jego cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę do IN. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

  
 6.8. Dokumenty budowy 

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

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
� uwagi i polecenia IN 
� 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 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał. 
� Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone IN do ustosunkowania się. Decyzje IN 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące dokumenty: 

a. protokoły przekazania terenu budowy 
b. umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 
c. protokoły odbioru robót 
d. protokoły z narad i ustaleń 
e. korespondencję na budowie 

 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla IN i przedstawienie do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 7.1. Ogólne zagadnienia obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Jeżeli IN mimo powiadomienia o terminie dokonania obmiarów nie będzie w nich uczestniczył, uznaje 
obmiary Wykonawcy za wierne, jednak zachowuje prawo do ich skorygowania do rzeczywistych wartości w nieokreślonej przyszłości. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji IN na piśmie. Rozliczenie 
finansowe wykonanych robót dodatkowych nastąpi według faktycznych obmiarów wykonanych robót wpisanych do książki obmiarów 
i potwierdzonych przez Wykonawcę i IN, przy zastosowaniu stawek, jakie Wykonawca ujął w przedłożonej ofercie przetargowej. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i IN. 
 

 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w metrach poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 
Ilości, które mają być mierzone wagowo będą ważone w tonach lub kilogramów zgodnie z wymaganiami ST.  
 

 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszelkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez IN. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 
 

 7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST i będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez IN. 
 

 7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z IN. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi ostatecznemu 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu  
 

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje IN. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie IN. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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 8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje IN. 
 

 8.4. Odbiór ostateczny robót 
 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie IN. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez IN zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności IN i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających i poprawkowych 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 dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach budowy. 
 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy 
b. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
c. recepty i ustalenia technologiczne 
d. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
e. wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST 
f. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  
g. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z ST 
h. rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin ostatecznego odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
przedmiaru robót. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy 
� wartość pracy sprzętu (w tym także rusztowań) wraz z towarzyszącymi kosztami 
� wywóz gruzu, utylizację papy i innych odpadów powstałych w wyniku rozbiórek i demontaży, opłaty za wysypisko i 

inne opłaty związane z oczyszczeniem i uporządkowaniem terenu budowy 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT, podatek ten stanowić będzie oddzielną pozycję i  zostanie doliczony do 
ogólnej, końcowej ceny wyliczonej przez Wykonawcę. 
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 9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w umowie, SIWZ, dokumentacji projektowej i 
przetargowej, wytycznych, Polskich Normach i ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie tylko 
wyszczególnione w kosztorysie i przedmiarze robót. Jeżeli przedmiar robót nie obejmuje jakiegoś typu robót, który występuje w 
dokumentacji projektowej, a Zamawiający wyraźnie nie zrezygnował z tych robót oczywistym jest, że Wykonawca musi je ująć w 
składanej przez siebie ofercie cenowej, a ich koszt doliczyć do jednej (najbardziej zbliżonej) z istniejących pozycji przedmiaru robót. 
Wykonawca po złożeniu oferty nie może tłumaczyć się brakiem pozycji w przedmiarze robót, jeżeli roboty te wynikają z innych 
dokumentów. Złożenie oferty cenowej jest równoznaczne z akceptacją warunków przetargu oraz zgodą na wykonanie wszelkich robót 
wynikających z dokumentacji przetargowej a nie tylko z przedmiaru robót. 
 
10. Przepisy związane 

� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami) 
� Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 
� Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej 
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
� Polskie Normy i przepisy branżowe – zgodnie z projektami branżowymi oraz wytycznymi wytwórców materiałów, 

urządzeń i wyposażenia 
� Dokumenty przetargowe, Umowa, warunki przetargu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 

1. WSTĘP 
 

 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem robót 
rozbiórkowych, ziemnych, zbrojeniowych i betoniarskich, murarskich, tynkarskich i malarskich. 
 

 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych na wstępie do części pt. 
„Wymagania ogólne”. 
 

 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem robót rozbiórkowych, ziemnych, 
zbrojeniowych i betoniarskich, murarskich, tynkarskich i malarskich.. 
 

 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zostały zawarte w części p.t. :Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
• pospółka, piasek, kruszywo łamane lub inne materiały wymienione w dokumentacji projektowej 
• beton na fundamenty – wg wytycznych w dokumentacji projektowej 
• zbrojenie – wg wytycznych w dokumentacji projektowej 
• cegła pełna kl. min. 150 
• zaprawa cementowo – wapienna m-ki „5”  
• nadproŜa prefabrykowane 
• do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadająca wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 

budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych stosować moŜna wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

• piasek musi spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” a w szczególności: nie zawierać 
domieszek organicznych oraz mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 

• cement – do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować gotowe paczkowane cementy do zapraw tynkarskich. 
• wapno – do zaprawy tynkarskiej stosować gotowe, paczkowane wapno, rozrobione uprzednio z wodą. Masa wapienna winna stanowić jednolitą 

jednobarwną masę bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  
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• gips budowlany – do gładzi gipsowych i tynków gipsowych naleŜy uŜywać gotowych, paczkowanych mieszanek gipsowych do wykonywania 

tynków i gładzi gipsowych. 
• siatka z włókna szklanego – do zabudowy pod warstwą gładzi gipsowych w celu zminimalizowania spękań pojawiających się w późniejszym 

okresie na tynkach 
• farby do wymalowań wewnętrznych – wg projektu 
• farba emulsyjna biała 
• środki gruntujące  
• inne materiały niezbędne do wykonania robót 

 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w części „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót murarskich ścian zewnętrznych i wewnętrznych winien wykazać się moŜliwością i umiejętnością 
korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania robót murarskich zarówno mechanicznego jak i narzędzi ręcznych oraz rusztowań. 
Niezbędny sprzęt (naleŜy zapewnić w ilości wystarczającej do wykonania robót): 
� młoty ręczne i mechaniczne 
� szlifierki kątowe 
� piły tarczowe ręczne i stacjonarne 
� wiadra 
� inne narzędzia i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia rozbiórki 
� cięŜki sprzęt – koparki, spycharki, walce samojezdne itp. 
� łopaty 
� zagęszczarka do piasku 
� narzędzia pomiarowe – łata, taśma miernicza itp. 
� koparki, łopaty itp., 
� pompy do betonu, betoniarki 
� spawarki 
� szlifierki i polerki 
� papier ścierny, pilniki itp. 
� inny sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania konstrukcji betonowych i stalowych 
� młoty ręczne i mechaniczne 
� szlifierki kątowe 
� piły tarczowe ręczne i stacjonarne 
� skrzynia do zapraw 
� kielnia murarska 
� czerpak blaszany 
� poziomica,  
� łaty kierująca i murarska 
� warstwomierz naroŜny 
� pion i sznur murarski 
� betoniarka elektryczna 
� wiadra. 
� mieszarki do zapraw 
� agregat tynkarski 
� betoniarka wolnospadowa 
� pompa do zapraw 
� przenośne zbiorniki na wodę 
� pace i narzędzia do zacierania gładzi gipsowych 
� papier ścierny do gładzi gipsowych lub siatki ścierne 
� szczotki i pędzle 
� wałki malarskie 
� palety i kratki malarskie 
� szpachle 
� agregaty do natrysku farb 
 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 5 
Przystąpienie do wykonywania robót jest moŜliwe wyłącznie za zgodną IN, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, Ŝe 
warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych. 
Przy wykonywaniu robót naleŜy przestrzegać zasad określonych w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 10. 
Przy wykonywaniu robót betoniarskich naleŜy przestrzegać zasad określonych przez producentów betonu i innych elementów drobnowymiarowych 
jak cegły, pustaki itp.. Stosować oryginalne kształtki oraz systemowe zaprawy dla poszczególnych systemów oraz zaprawy cementowo – wapienne 
dla ścian z cegły pełnej, dziurawki, bloczków betonowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania tynków w pomieszczeniach naleŜy skuć tynki odparzony, zniszczone i spękane.  
Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.3.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych 
jedno- i wielowarstwowych winny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4. normy PN-70/B-10100. grubość tynków w zaleŜności od ich kategorii 
oraz rodzaju podłoŜa lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Na nowych ścianach i murach oraz w miejscach, w których skuto istniejące tynki naleŜy wykonać tynki cementowo – wapienne zgodne z powołaną 
normą. Na tynkach cementowo – wapiennych naleŜy wykonać gładzie gipsowe wzmocnione siatką z włókna szklanego. Podczas zacierania gładzi 
powinna być ona mocno dociskana do warstwy tynku. 
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Przed przystąpieniem do robót malarskich podłoŜe naleŜy przetrzeć oraz usunąć starą farbę. Wymalowanie ścian i sufitów wewnątrz obiektu naleŜy 
prowadzić na zagruntowanych i przygotowanych powierzchniach ścian pomieszczeń. Farby kłaść stosując metodę wałków malarskich w dwóch 
powłokach. Stosować przerwy technologiczne pomiędzy kolejnymi powłokami. Stosować zalecenia producenta farb co do wykonywania robót. 
Grubość powłoki i jej ilość uzaleŜnić od stopnia krycia farby. 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
• Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
• Badaniom naleŜy poddać: 
• zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
• odchyłki od projektu w zakresie geometrii rozbiórek 
• zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
• sposób wykonania i zabezpieczenia wykopów 
• jakość podbudowy 
• jakość zasypania i zagęszczenia zasypki w wykopach 
• jakość i stopień przygotowania miejsc montaŜu 
• jakość wykonania elementów betoniarskich 
• geometrie elementów w stosunku do miejsca ich montaŜu 
• jakość kształtek budowlanych uŜytych do zabudowy 
• jakość stosowanych zapraw 
• odchyłki od projektu w zakresie geometrii ścian 
• wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
• wykończenie na styku z posadzką  
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
• prawidłowości przygotowania podłoŜy 
• przyczepności tynków do podłoŜa 
• grubości tynków 
• wygląd powierzchni tynku 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
• wykończenia tynku na naroŜach i stykach 
 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla murów i fundamentów,  m2 (metr kwadratowy) dla ścian i posadzek. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wykonania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami IN, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad 
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót rozbiórkowych powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i 
moŜliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów: 
� od kierunku poziomego – maks. 2 mm od kierunku poziomego na 1 mb i nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu 
� od kierunku pionowego – maks. 3 mm na 1 mb i nie więcej niŜ 4 mm na całej wysokości ściany między przegrodami 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
� uŜycie cegły spękanej, zabrudzonej i innej nie nadającej się do uŜytku 
� stosowanie spoin grubszych niŜ wynikające z Polskich Norm i Warunków Technicznych Wykonania 
Odbiór robót betoniarskich i murarskich oraz tynkarskich powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej: ocenę wyników 
badań, wykaz usterek i moŜliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
Odchylenie powierzchni i krawędzi tynku od kierunku: 
� pionowego – nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu 
� poziomego – nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 5 mm na całej powierzchni między przegrodami (ścianami, 

belkami itp.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
� głuche (odparzone) tynki 
� wykwity w postaci roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoŜa, pilśni itp. 
� trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa 
� spękania i zarysowania tynków 
� niedoszlifowane miejsca na tynkach i gładziach gipsowych. 
Odbiór robót malarskich powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i moŜliwość 
ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 
Powierzchnia poddana malowaniu w danym kolorze nie moŜe wykazywać róŜnic w kolorze i nasyceniu pokrycia malarskiego. Na powierzchniach 
malowanych nie mogą pokazywać się pęcherze, spękania i zarysowania. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje dla robót 
� przygotowanie stanowiska roboczego 
� dostarczenie materiałów i sprzętu 
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� obsługę sprzętu 
� ustawienie rusztowań 
� rozbiórkę elementów ścian i fundamentów  
� demontaŜ lub wykucie ze ścian elementów przeznaczonych do demontaŜu 
� skucie nierówności  
� rozbiórkę posadzek 
� oczyszczenie miejsca pracy 
� wywóz gruzu 
� likwidację stanowiska pracy 
� przygotowanie stanowiska roboczego 
� wykonanie fundamentów i ścian 
� obsadzenie w murach i ścianach niezbędnych elementów budowlanych jak kratki wentylacyjne, uchwyty, zaczepy itp. 
� przygotowanie podłoŜa 
� umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
� siatkowanie bruzd 
� obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
� obsadzenie listew naroŜnych (listwy aluminiowe bądź stalowe, cienkościenne, perforowane) 
� zamocowanie taśmy zbrojeniowej 
� wykonanie tynków cementowo – wapiennych oraz gładzi gipsowych 
� reperacja tynków po dziurach i hakach 
� przygotowanie podłoŜa wraz z gruntowaniem 
� wykonanie pierwszej i drugiej powłoki malarskiej 
� oczyszczenie miejsca pracy 
� likwidację stanowiska pracy 
 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Normy 
PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości i zarządzanie systemami zapewnienia 

jakości 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne. 
PN-B-32205 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 
PN-B-06714-12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-02356   Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-69/b-10023 Roboty murowe konstrukcyjne zespolone ceglano – Ŝelbetowe wykonywane na budowie. Badania i 

wymagania przy odbiorze. 
PN-69/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów autoklawizowanych z betonów komórkowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-12016   Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 

  PN-B-11112:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  PN-B-11113:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
  PN-B-11213:1997   Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawęŜniki uliczne, mostowe i drogowe 
  PN-B-32250:1988   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-12055 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne. 
PN-B-32205 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych 
PN-B-06714-12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-02356   Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-69/b-10023 Roboty murowe konstrukcyjne zespolone ceglano – Ŝelbetowe wykonywane na budowie. Badania i 

wymagania przy odbiorze. 
PN-69/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów autoklawizowanych z betonów komórkowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-12016   Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne 
PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-32205 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997   Cementy powszechnego uŜytku 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. Zast. część przez PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
 
 
 

 Inne dokumenty 
� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
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� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych w zakresie „Budownictwo ogólne” – wyd. ITB, Warszawa 2004 
� Dokumenty przetargowe 
� Umowa, warunki przetargu 
� Dokumentacja projektowa 
� Instrukcje stosowania materiałów wg wymagań producentów.  

 


