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1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT STI-00 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STI-00 są wymagania ogólne, 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową gazowego źródła ciepła dla 
budynku szkolnego Zespołu Szkół w Kietrzu przy ul. Głowackiego 37. 

Zamawiającym niniejsze roboty jest: 
Gmina Kietrz 

48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STI-00 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 
technicznych, stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót, związanych z przebudową sieci ciepłowniczej. Zakres niniejszej specyfikacji 
technicznej obejmuje roboty potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STI-00 

1.3.1 Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla 
poszczególnych asortymentów robót. 

Wymagania ogólne zawarte w STI-00 dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy 
je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi: 

1. STI-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne 

2. STI-02 Instalacja gazu 

3. STI-03 Przyłącze ciepła 

4. STI-04 Odprowadzanie kondensatu 

5. STI-05 Zabudowa urządzeń i armatury 

6. STI-06 Fundamenty. Prace budowlane. Nawierzchnie i ogrodzenie 
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1.3.2 Nazwy i kody CPV robót objętych zadaniem 

 

KOD CPV NAZWA Nr ST 

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne STI-01 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe STI-02 

45231000-5 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

STI-03 
STI-04 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

STI-05 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji STI-06 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

STI-06 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego STI-06 

 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w: 
− Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126; 
− Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 

(załącznik do poz. 106) 

 Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa, 
rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego. 

Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej 
architektury. 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowana specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.  

Dokumentacja projektowa - służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robot 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się 
w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robot i 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. 
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Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany i 
opieczętowany przez właściwy organ. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdolności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków Jego 
zastosowania i użycia. 

Grupy, klasy, kategorie robót - grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 
340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.).  

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do 
nadzoru nad budową i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją 
umowy, mająca uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych 
robót. 

Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.  

Inwestor (Zamawiający) - strona umowy zlecająca roboty, do której należy 
zorganizowanie procesu budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania 
i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Istotne wymagania - wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane.  

Kierownik budowy - osoba posiadająca upoważnienie wykonawcy do kierowania 
budową i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca 
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywania robót. 

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy 
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.  

Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uważa się: a) budynek wraz z instalacjami 
i urządzeniami technicznymi; b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami; c) obiekt małej architektury. 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenu. 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robot, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego , przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót budowlanych.  

Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu 
budowlanego. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót.  

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Umowa - podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i 
Wykonawcy dotyczące realizacji budowy. 

Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wspólny Słownik Zamówień - system klasyfikacji produktów, usług i robot 
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej.  

Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego. 

Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z 
dokumentacją budowlano-wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i 
przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych osób 
uprawnionych do kontroli budowy. 

Wyrób budowlany - wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

Zarządzający realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w oddzielnym pełnomocnictwie.  
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1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność 
z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, odpowiednimi 
normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy 

Zamawiający w formie protokołu przekaże Wykonawcy, w terminie określonym 
w umowie, teren budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz 
jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną. Do 
obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę obiektu budowlanego oraz materiałów, sprzętu i urządzeń 
znajdujących się na terenie budowy od dnia przyjęcia placu budowy do dnia przekazania 
inwestorowi przedmiotu zadania stosownym "Protokołem odbioru końcowego". Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób 
trzecich, jak również prowadzić roboty w sposób nieutrudniający korzystania ze swoich praw 
przez osoby trzecie. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wymagań ochrony 
środowiska w ramach wykonywania i będzie odpowiadać prawnie i materialnie za wszelkie 
szkody dla środowiska naturalnego wynikłe podczas, lub w następstwie prac, wykonywanych 
w ramach realizacji zadania. 

Zamawiający nie zabezpiecza Wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego, dlatego 
wykonawca zorganizuje zaplecze techniczno-sanitarne we własnym zakresie. 

Zamawiający nie zabezpiecza dostaw mediów (woda, prąd, gaz) koniecznych do 
realizacji zamówienia, łącznie z kosztami energii (prąd, paliwo), dlatego wykonawca 
zorganizuje je we własnym zakresie (ich koszt powinien uwzględnić w cenie oferty). 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony istniejących drzew i krzewów. Decyzje 
w sprawie wycinki drzew i krzewów uzyskuje Wykonawca, który również reguluje z własnych 
środków opłaty zawarte w tych decyzjach i który od Inwestora otrzyma stosowne 
upoważnienia. 

Wykonawca stosować będzie założenia Projektu Organizacji Ruchu na czas realizacji 
inwestycji, który opracuje we własnym zakresie. 

Wykonawca uzyska decyzje Zarządcy Dróg na zajęcie pasa drogowego oraz pokrywa 
opłaty z tym związane. Opłaty te stanowią część ceny kontraktowej. 

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji 
technicznej 

Zamawiający przekaże dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji 
budowlano-wykonawczej zawierającej wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienia 
potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej. 
Dokumenty te stanowią część umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich obowiązują tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanych dokumentach, a po ich zauważeniu 
winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia 
dalszego sposobu prowadzenia robót. 
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1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy 

Z chwilą przyjęcia terenu budowy zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania 
i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania robót. 
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru 
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót, pracownicy organów nadzoru 
budowlanego. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe 
przechowywanie na terenie budowy (umożliwiające dostęp dla osób upoważnionych) 
odpowiedzialny jest kierownik budowy. 

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P. 

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie 
wykonywali robót w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie 
budowy Wykonawca zapewni pracownikom właściwe warunki socjalne, odzież roboczą jak 
również sprawny technicznie sprzęt i narzędzia budowlane niezbędne do realizacji robót. Na 
żądanie inwestora Wykonawca okaże odpowiednie uprawnienia pracowników umożliwiające 
wykonywanie robót specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 
budowlane, jest zobowiązany sporządzić (przed rozpoczęciem budowy), plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzonej przez projektanta. "Plan bioz" 
należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umowy.  

1.5.5 Wymagania w zakresie ppoż. 

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania  
przepisów ochrony ppoż. Odpowiednie postępowanie dotyczy zabezpieczenia terenu 
budowy (wyposażenie i utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego) oraz 
składowania materiałów. Szczególną uwagę należy zwrócić na materiały łatwopalne, które 
składowane będą zgodnie z odpowiednimi przepisami.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.  

1.5.6 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie podejmował 
wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatyw z zakresu 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych 
działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  

Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Podejmie wszelkie środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi.  
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1.5.7 Wymagania dotyczące własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.5.8 Wymagania dotyczące stosowania się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2 MATERIAŁY - OGÓLNE WYMAGANIA 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 
5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest 
do zastosowania materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące 
wymagania: 
− bezpieczeństwo konstrukcji, 
− bezpieczeństwo pożarowe, 
− bezpieczeństwo użytkowania, 
− odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska, 
− ochrony przed hałasem i drganiami, 
− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do 
powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla 
wyrobów podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla 
pozostałych. Zastosowanie wyrobów innych niż wyroby podane w dokumentacji budowlano-
wykonawczej wymaga pisemnej zgody zamawiającego. 

Ponadto, dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż 
przedstawione w dokumentacji. Parametry techniczne zastosowanych materiałów 
i urządzeń winny spełniać wymagania podane w projekcie, odpowiadać Polskim 
Normom, Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót oraz być 
dopuszczone do obrotu w budownictwie w Polsce. W odniesieniu do wskazanych 
w projekcie norm dopuszcza się rozwiązania równoważne, za które uważać się 
będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanych norm w przedmiotowym 
zakresie. 
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2.1 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2.2 INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru 
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. 

2.3 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

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

2.4 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót oraz aby były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 
w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru. 

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Wszelkie materiały i urządzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej można 
zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 
poparte certyfikatami, świadectwa dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań 
wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy 
budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 
odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

W przypadku zastosowania innych materiałów niż wyspecyfikowane w projekcie 
Wykonawca winien dostarczyć dokument potwierdzający zgodność materiału z wymaganym. 
Wszystkie dokumenty muszą być dostarczane jako potwierdzone za zgodność z oryginałem 
oraz posiadać tłumaczenia na język polski. 

3 SPRZĘT 

Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
oraz z zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegółowej  
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specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego 
podczas robót wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustaleń 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 

Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające 
dopuszczenie do wykonania określonego rodzaju robót. Wykonawca zobowiązany jest do 
utrzymywania sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas trwania robót, 
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót.  

Sprzęt i maszyny, oraz środki transportu nazywane dalej sprzętem stosowane 
w trakcie realizacji zadania muszą odpowiadać następującym wymaganiom: 

− używany sprzęt musi posiadać wymagane stosownymi przepisami rejestracje 
i dopuszczenia; 

− sprzęt musi być sprawny technicznie i nie stwarzać zagrożenia dla jego operatorów, 
oraz ludzi przy nim pracujących, a także winien być wykorzystywany zgodnie z jego 
przeznaczeniem; 

− sprzęt musi być obsługiwany przez operatorów posiadających odpowiednie 
uprawnienia i przeszkolenia; 

− gabaryty, tonaż, udźwig i inne parametry stosowanego sprzętu muszą być 
dostosowane do specyfiki prowadzonych robót; 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy dobór i sposób użycia sprzętu, oraz 
organizację czasu jego pracy; 

− Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikłe z użycia 
niewłaściwego, lub w niewłaściwy sposób użytego sprzętu, a także brak jego użycia. 

4 TRANSPORT 

Przy realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które zapewnią dobrą jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują 
uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych użytych do prac 
materiałów. Ilość środków transportowych musi zapewnić sprawne prowadzenie robót, bez 
zbędnych przerw i przestojów. 

4.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU POZIOMEGO 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i urządzeń. 
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4.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU PIONOWEGO 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego, 
ustalonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przy braku ustaleń, środki te 
Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru. 

4.3 WYMAGANIA DOT. PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie, mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w sposób jakościowo dobry, 
zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją budowlano-wykonawczą, wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób uprawnionych do kontroli 
budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do 
rozwiązań przyjętych w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. Do robót dodatkowych Wykonawca może przystąpić dopiero po 
uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiającym i po podpisaniu przez Zamawiającego 
protokołu konieczności, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy przedstawi 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach 
budowlanych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa. 
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji budowy. 

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące realizacji budowy, będą 
wykonywane niezwłocznie, nie później niż w wyznaczonym terminie, pod rygorem 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy 
i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi 
wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

5.2 DOKUMENTY BUDOWY 

A. Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym [Ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r. -Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118, 
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z późniejszymi zmianami), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)], obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy muszą być wykonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy musi zawierać dane osoby, która dokonała zapisu (imię, 
nazwisko i stanowisko służbowe) oraz datę i podpis. Zapisy powinny być czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Inżyniera. 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, przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty 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, 
− warunki geotechniczne występujące podczas prowadzenia robót, 
− dane dotyczące wykonywanych czynności geodezyjnych, 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowy, 
− inne stosowne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do 
ustosunkowania się. 

B. Księga obmiarów –stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie, w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do księgi 
obmiarów. 

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

D. Pozostałe dokumenty budowy – do dokumentów budowy, oprócz ww., zalicza się 
następujące dokumenty : 

– decyzja o pozwoleniu na budowę z projektami budowlanym i wykonawczym lub 
jednym projektem budowlano-wykonawczym, 

– protokoły przekazania terenu budowy, 
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
– protokoły odbioru robót, 
– protokoły z narad i ustaleń, 
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– operaty geodezyjne, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
– korespondencję na budowie, 
– rysunki i opisy służące realizacji robót, 
– protokoły prób i badań laboratoryjnych, 
– dokumenty dopuszczające do zastosowania wyroby budowlane i urządzenia, 
– dokumentacja fotograficzna terenu robót. 

E. Przechowywanie dokumentów budowy – dokumenty budowy należy przechowywać na 
terenie budowy, zabezpieczone przed uszkodzeniem lub kradzieżą. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego oraz osób upoważnionych i przedstawiane do wglądu. 

5.3 ROBOTY TYMCZASOWE 

W zakresie robót tymczasowych Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) układania i demontażu obejść i objazdów; 
b) ustawania i zdejmowania tablic i znaków drogowych; 
c) ogrodzenia wykopów barierkami stałymi; 
d) ustawiania nad wykopem kładek dla pieszych; 
e) oświetlenie barier w przypadku gdy zakłada to projekt organizacji ruchu; 
f) zabezpieczenia wykopów w przypadku wystąpienia zagrożenia obsunięciem się 

ścian wykopu; 
g) zabezpieczenia rurociągów przed cofnięciem się w miejscu ich rozcięcia. 

5.4 ROBOTY DODATKOWE 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, Wykonawca powinien powiadomić 
Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych natychmiast po 
zaistnieniu takiej konieczności. Zamawiający decyduje o kwalifikacji robót jako dodatkowe. 
Zamawiający w przypadku uznania konieczności wykonania robót dodatkowych zleci je 
Wykonawcy, lub innemu wykonawcy, albo wykona je sam. 

5.5 KOLIZJE 
Wykonawca rozwiąże kolizje sieci z uzbrojeniem podziemnym zgodnie z projektem 

technicznym. W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem nieokreślonym w projekcie, 
projektant działający na zlecenie Zamawiającego i w ramach nadzoru autorskiego określi 
sposób jej usunięcia. Wystąpienie kolizji nie upoważnia wykonawcy do wstrzymania robót na 
całym odcinku a tylko w rejonie kolizji. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Celem kontroli jakości robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich 
wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej 
potrzebnej do tego pomocy.  

Dla zapewnienia dobrej jakości robót i użytych materiałów, Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli jakości robót. W tym celu należy 
przeprowadzić niezbędną ilość pomiarów i badań przy użyciu właściwego sprzętu i urządzeń. 
Wymagania co do zakresu badań i ich ilości określone są w Polskiej Normie i niniejszej 
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specyfikacji technicznej. Każda partia materiałowa dopuszczona do robót będzie posiadać 
atest producenta określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestów lub 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

Jeżeli inspektor nadzoru zarządzi dodatkowe badania, to koszty tych badań obciążą 
Wykonawcę jedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiały lub prowadzone przez 
Wykonawcę roboty są niezgodne z wymogami podanymi w dokumentacji budowlano-
wykonawczej i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Koszty badań dodatkowo, 
ponadnormatywnie zlecanych przez stronę zamawiającą pokryje Inwestor. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien poddać badaniu, pod względem 
zgodności z dokumentacją techniczną, materiały dostarczone na budowę. Materiały użyte do 
robót powinny być zgodne z pkt. 2 specyfikacji szczegółowych lub pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, certyfikatów zgodności i załączonych atestów. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach 
szczegółowych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Koszty dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający.  

 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz te 
materiały, które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi szczegółowych specyfikacji 
technicznych.  

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, 
i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

7 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach 
ustalonych w przedmiarze robót. Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po 
zakończeniu wszystkich prac.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do książki obmiaru. Obmiary przeprowadzane będą 
przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
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dłuższej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót. Obmiaru robót zanikowych należy 
wykonać w czasie ich wykonywania, a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. 

Jeżeli wystąpi błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
specyfikacji technicznej nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. 
Błędne dane winny być poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót 
zanikowych należy wykonać w czasie ich wykonywania a robót ulegających zakryciu przed 
ich zakryciem. 

Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót należy 
wykonać dla każdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich 
dokładnością pomiaru. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami należy obmierzać 
poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości należy wyliczać w [m3] a powierzchnie 
w [m2]. Armaturę, sprzęt i urządzenia w [szt.]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, 
będą określane w [kg] lub [t]. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać 
świadectwa legalizacyjne (dla urządzeń tego wymagających) i być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

W ramach wykonywanych robót wyróżnia się następujące rodzaje ich odbiorów: 
− odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
− odbiór częściowy robót, 
− odbiór ostateczny robót, 
− odbiór pogwarancyjny robót. 

8.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

 Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i szczegółową specyfikacją techniczną 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje 
odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości. 
Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawcę jest możliwe dopiero po stwierdzeniu usunięcia 
wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8.2 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót, np. 
do celów miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na ocenie 
ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz specyfikacją 
techniczną wykonanych robót. W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiającego 
oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót do odbioru częściowego. Inspektor nadzoru 
w ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane częściowo roboty 
może wystąpić ze strony zamawiającego dopiero po usunięciu wad i usterek stwierdzonych 
przez inspektora nadzoru podczas odbioru. 
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8.3 ODBIÓR OSTATECZNY 

 Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz 
zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną wykonanych 
robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi 
w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
inspektora nadzoru zakończenia robót. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skład której 
wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w obecności Inspektora nadzoru 
i kierownika budowy.  

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
− Specyfikację Techniczną, 
− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST, 
− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
− uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

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

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. Komisja dokonuje oceny 
przedłożonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, protokołów 
pomiarów i badań, certyfikatów deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych czynności 
sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien 
być podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy. 

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny 
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu 
zakwestionowanych robót decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony 
pisemnie przez Wykonawcę. Jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona 
czynności naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający 
może sam dokonać poprawek finansowo obciążając Wykonawcę.  

Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub 
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

8.4 ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę 
stanowi początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji 
zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu 
stwierdzenia usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego 
wykonania robót. Z powyższych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla 
odbioru ostatecznego. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, 
będzie kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony 
przez Zamawiającego przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna 
obejmować wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji 
w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej. Katalogi Nakładów 
Rzeczowych, podane przy każdej pozycji przedmiarowej, nie służą jako podstawa wyceny 
robót a są jedynie opisem przedmiotu zamówienia.  

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie: 
− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż stanowiska pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje powołują się na Polskie Normy, aprobaty techniczne, przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część, łącznie z rysunkami i specyfikacjami 
technicznymi. Wykonawca powinien być zaznajomiony z ich wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi 
w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych kontraktem. 

Ponadto w trakcie wykonywania robot budowlanych należy zastosować się do: 
− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 

z późniejszymi zmianami); 
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia; 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 



Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Kietrzu w zakresie przejścia na paliwo gazowe – Etap I 
Gazowe źródło ciepła dla budynku szkolnego przy ul. Głowackiego 37 

 
 

 
 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 20 
STI-00 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późn. zm.); 

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


