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OST 

00.00. 

OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

WYMAGANIA  OGÓLNE 

 SPIS TREŚCI 
  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa inwestycji  

1.2. Przedmiot i zakres robót 

1.3. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót  

1.4. Zestawienie specyfikacji technicznych 

1.5. Określenia podstawowe 

1.6. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 

1.7. Ochrona i utrzymywanie robót 

1.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

1.9. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

1.13. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

1.14. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

1.15. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

2.6. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, dostawą, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

5.3. Czynności geodezyjne na budowie 

5.4. Likwidacja placu budowy 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

6.2. Pobieranie próbek 

6.3. Badania i pomiary 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

6.5. Dokumentacja budowy 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

8.3. Odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
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8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

8.5. Rozruch technologiczny 

8.6. Odbiór końcowy 

8.7. Odbiór po okresie rękojmi 

8.8. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa inwestycji 

 

Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją projektu pt. „Remontu elewacji zabytkowych 

spichlerzy Panna, Miedź, Oliwski” 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót 
 

Ogólna Specyfikacja Techniczna OST odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

realizacji projektu pt. „Remontu elewacji zabytkowych spichlerzy Panna, Miedź, Oliwski” 

 

W zakresie prac budowlanych wchodzą następujące prace:  

 

- wykonanie ogrodzenia terenu prac,  

- przygotowanie placu budowy  

- wykonanie rusztowań, demontaż po ukończeniu prac 

- zabezpieczanie elementów, demontaż elementów uszkodzonych 

- wykonanie izolacji wodochronnych murów  

- naprawa spękań murów i tynków malowanie 

- oczyszczenie elewacji, odsolenie 

- wzmocnienie materiałów konserwowanych, uzupełnienie ubytków, hydrofobizacja 

- konserwacja detali i elementów kamiennych 

- wymiana stolarki okiennej parapetów, podokienników  

- konserwacja stolarki drzwiowej, wrót, elementów drewnianych  

- konserwacja elementów metalowych 

- wymiana orynnowania i obróbek blacharskich  

- konserwacja instalacji odgromowej  

 

Powierzchnia użytkowa - 5.841,42 m
2
 

Powierzchnia zabudowy- 1.285,31m
2 
 

Kubatura: 

    - spichlerz Panna - 8.311,50 m
3
 

    - spichlerz Miedź - 11.050,10 m
3
 

    - spichlerz Oliwski - 6.087,20 m
3

   
 

1.3. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
 

Klasyfikacja robót objętych OST i SST wg CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 

W Ogólnej Specyfikacji Technicznej ujęto klasyfikację wszystkich robót budowlanych objętych 

dokumentacją projektową i Specyfikacjami Szczegółowymi. 

 

45000000-7  Roboty budowlane 
45212313-3         Roboty budowlane w zakresie muzeów 

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

45262100-2       Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

45262120-8       Wznoszenie rusztowań 

45262110-5          Demontaż rusztowań 

45442000-7          Nakładanie powierzchni kryjących, 

45260000-7          Roboty izolacyjne w tym odgrzybianie 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-muzeow-6445/
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45262600-7         Różne specjalne roboty budowlane 

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 

45262500-6  Roboty murarskie 

45453100-8          Roboty renowacyjne  

45262340-6          Wstrzykiwanie zapraw  

45262350-9          Betonowanie bez zbrojenia 

45262370-5          Pokrycie betonem  

45262310-7          Zbrojenie 

45410000-4   Tynkowanie 

45442000-7   Nakładanie powierzchni kryjących  

45422000-1          Roboty ciesielskie 

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne  

                                  roboty specjalistyczne 

45261320-3   Kładzenie rynien 

45442200-9           Nakładanie powłok antykorozyjnych 

45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45453100-8            Roboty renowacyjne 

45453000-7            Roboty remontowe i renowacyjne 

45442100-8            Roboty malarskie 

    

OST – ogólna specyfikacja techniczna 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

 

1.4. Zestawienie specyfikacji technicznych 
 

Wymagania ogólne (OST) należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).  

Spis wszystkich Specyfikacji Technicznych: 

1. Wymagania ogólne: 

OST 00.00.  Wymagania ogólne 

2. Roboty budowlane: 

SST 01.01.      Rozbiórki i demontaż, prace przygotowawcze 

SST 01.02.      Rusztowania 

SST 02.01.      Dezynfekcja 

SST 02.02.      Iniekcja  

SST 02.03.      Roboty murowe 

SST 02.04.      Roboty murarskie naprawa rys i spękań 

SST 02.05.      Tynki, malowanie 

SST 02.06.      Tynki renowacyjne 

SST 02.07.      Elementy drewniane - wzmocnienie, malowanie 

SST 02.08.      Orynnowanie, obróbki blacharskie 

SST 02.09.      Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, stolarka 

SST 02.10.      Prace konserwatorskie 

 

1.5. Określenia podstawowe 
  

Użyte w OST i SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.5.1  Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

- obiekt małej architektury; 

1.5.2. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach; 
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1.5.3. Budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 

1.5.4. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

1.5.5. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż 

użyto w stanie pierwotnym; 

1.5.6. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć 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; 

1.5.7.  Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

1.5.8. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 

1.5.9.  Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego; 

1.5.10. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu; 

1.5.11.  Właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 

1.5.12. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót. 

1.5.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.5.14. Inspektor nadzoru (inwestorskiego) – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje i interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.15. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 

przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.5.16. Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

1.5.17. 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.   

1.5.18. Obmiar robót - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Pomiar wykonanych robót budowlanych 
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dokonywany jest w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 

przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 

1.5.19. Odbiór częściowy – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a 

także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych. Odbiorem częściowym jest także odbiór części obiektu budowlanego 

wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 

obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.  

1.5.20. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 

„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 

gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 

inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 

faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 

terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz 

po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

1.5.21. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

1.5.22. Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 

1.5.23. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową; 

1.5.24. Materiały - wszelkie materiały niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową, aprobatami technicznymi i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

1.5.25. Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji robót i remontu. 

1.5.26. Zamawiający - udzielający zamówienia Wykonawcy. Do obowiązków zamawiającego należy 

przekazanie obiektu budowy, dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru 

autorskiego i inwestorskiego. 

1.5.27. Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

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

projektowej. 

1.5.29. Przedmiar robót - opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania 

robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, 

miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem 

i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do 

ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych; 

1.5.30. Zadanie budowlane - cześć przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5.31. Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacja techniczną.  

1.5.32. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

1.5.33. Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności 
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z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.34.  Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w 

projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 

geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.5.35. Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 

produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 

budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 

stosowania i użycia. 

1.5.36. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 

władających siecią. 

1.5.37. Geodezyjne czynności w budownictwie – polegające na: 

a) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 

b) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 

wysokościowych (reperów), 

c) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

d) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 

e) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu, 

f) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń. 

1.5.38. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 

zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów 

geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

1.5.39. Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 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 integralna całość użytkową. 

1.5.40. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  

1.5.41. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu Komisji 

WE  

nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 

1.6. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST 
 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 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 „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków, jednakże wszystkie wymiary przed 

wykonaniem elementów przeznaczonych do wbudowania należy sprawdzić w drodze obmiaru z 

natury na budowie. Ewentualną zmianę wymiarów należy uzgodnić z Inspektora nadzoru. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektową i 

SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
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i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

 

 

1.7. Ochrona i utrzymywanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora 

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

1.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz  

inne przepisy i wytyczne, 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. 

 

1.9. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
 

Zamawiający (Inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 

określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i 

urządzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii 

elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i 

wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu do chwili 

odbioru końcowego robót.  

 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia robót budowlanych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym projekt organizacji budowy i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy, składowania materiałów i 

elementów budowlanych, 
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- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 

wywozu ziemi z wykopów i elementów z rozbiórek. 

- uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora nadzoru tablice informacyjne, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Tablica informacyjna powinna zawierać:  

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,  

- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 

budowlanego,  

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora,  

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót 

budowlanych,  

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora 

nadzoru inwestorskiego, projektantów, numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, 

pogotowia, numer telefonu okręgowego inspektora pracy.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych. 

Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie w sposób trwały i zabezpieczony przed 

zniszczeniem, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zawierać 

powinno przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, 

maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach oraz 

informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 

Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań 

określonych w przepisach:  

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Dz.U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481  

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla 

budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska stosowane 

uzgodnienia. 

 

1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 

Dla robót budowlanych prowadzonych na terenie miasta Wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 
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1.13. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki 

geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego (Inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. 

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 jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia 

ich przed uszkodzeniami, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru i 

właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na 

planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót.  

 

1.14. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i  

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 

nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

-  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody gruntowej. 

- prowadzić tak roboty budowlane, aby nie naruszyć szaty roślinnej, odpowiednio ją 

zabezpieczając. W wypadku zaistnienia konieczności usunięcia elementów szaty roślinnej, przed 

wykonaniem prac Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora nadzoru, a jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę od właściwych 

organów administracji państwowej. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1.  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2.  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

1.15. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Kierownik budowy, przed rozpoczęciem budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

sporządzi lub zapewni sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem 

bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez 

projektanta. 
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Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzież 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Dla prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów niebezpiecznych, Wykonawca 

obowiązany jest do: 

- uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania 

odpadami niebezpiecznymi albo złożenia organowi informacji o sposobie gospodarowania 

odpadami niebezpiecznymi; 

- przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub 

nadzorujących prace polegające na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów niebezpiecznych w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz 

przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania; 

- opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów 

niebezpiecznych; 

- zabezpieczenia niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie 

określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na 

działanie substancji niebezpiecznych. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać na terenie placu budowy sprawny i w stanie gotowości sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiającym prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane – 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także 

powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w SST. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót, 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. 

Wyroby budowlane powinny być właściwie oznaczone oraz posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie 

określone dokumenty. 

Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 

dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 

miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wszystkie wymagane dokumenty 

pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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2.2. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w SST. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są wprowadzone do 

obrotu i spełniają wymogi obowiązujących przepisów:    

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881) 

2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych 

4. oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami);  

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie  

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami); 

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o 

przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 

robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskały akceptacji Inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

 W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem oraz 

Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub 

elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 

elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznaczne 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 zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i autora 

projektu o proponowanym wyborze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Inspektor 
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nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym (Inwestorem), podejmuje 

odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

2.6. 
Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, dostawą, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 

budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

lokalizowane będą w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 

konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru. 

 

3. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 

WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 

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 SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym 

umową i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą 

określone w projekcie organizacji robót oraz nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych  

materiałów. 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, które nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 

specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem 
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nadzoru. Wybór środka transportu pionowego (dźwigi, żurawie itp.) wymaga szczególnej staranności 

przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora nadzoru, 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. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program Zapewnienia 

Jakości (patrz pkt.6). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność 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 Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli tego będzie 

wymagać Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, elementów 

budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a także w normach, aprobatach technicznych wyrobu i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 

Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założona przez geodetę. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe  
 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 

wydanej przez właściwy organ. 

 Roboty rozbiórkowe należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej oraz projektu 

organizacji robót, którego zakres Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

 

5.3. Czynności geodezyjne na budowie 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 

wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  

 Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych 

i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora nadzoru. 

 

5.4. Likwidacja placu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu budowy. 

Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

6. 
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW 

 I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej 

1.Część ogólną określa: 

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

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt,  

 sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru; 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

2. Część szczegółowa opisującą dla każdego asortyment robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

budowlanych, 

 sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w trakcie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostawy materiałów, wytwarzania 

mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

SST. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach, 

aprobatach technicznych i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 

dokonywania ich inspekcji. 

 W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 

laboratorium, Inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego 

laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

 
Próbki będą pobieranie losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy robót mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

6.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, można stosować wytyczne 

krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi nadzoru wyniki badań.   

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła  

ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru 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 niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; 

w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

       Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
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6.5. Dokumentacja budowy 

 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

 dziennik budowy, 

 protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

 operaty geodezyjne, 

 książkę obmiarów robót, 

 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 

właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 

organów. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 

 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu 

lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową 

obiektów budowlanych. 

Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w SST 

nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 

pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 

Inspektora nadzoru, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonanie robót nie 

stanowi inaczej.  

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo, 

wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, 

objętości będą wyliczone w 

[m] jako długość pomnożona przez średni przekrój, powierzchnie w [m
2
], a sprzęt i urządzenia w 

[szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 

przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub w kilogramach.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru ważne 

świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie 

przez cały okres trwania robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji Inspektora 

nadzoru. 
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7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w  

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 

przeprowadzać 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 

dołączonymi do książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być podłączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje odbiorów 

 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór częściowy, 

- odbiór etapowy, 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 

oraz rozruch technologiczny. 

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy 

jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych  
 

Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, instalacji i 

urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych powinny obejmować w 

szczególności: 

 przewody kominowe: spalinowe, dymowe i wentylacyjne, 

 instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: 

kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, 
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klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i 

inne, 

 urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych i inne, 

 urządzenia dźwigowe. 

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w 

odpowiednich Polskich Normach oraz w publikacjach technicznych. 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  
 

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót (np. stan zerowy, stan surowy 

zamknięty i in.). Obiekty można dzielić na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem 

odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podziału budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje 

Wykonawca w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. 

 

8.5. Rozruch technologiczny  
 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie 

ustalenia w umowie. Po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych 

związanych z obiektem budowlanym, a także urządzeń technicznych i technologicznych, można 

przystąpić do próbnego rozruchu technologicznego. 

Do pełnego rozruchu technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji 

obiektu, może dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 

 

8.6. Odbiór końcowy  
 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. 

Specyfikacje Techniczne podają główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 

usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W trakcie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 

uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, 

urządzeń technicznych i technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i 

trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w umowie. 

 

8.7. Odbiór po okresie rękojmi 
 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór ten wymaga 

przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokółu odbioru końcowego obiektu, 
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c) dokumentów potwierdzających usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu, 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia  

usunięcia tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

8.8. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad  

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych 

wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji 

projektowej  

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W skład 

dokumentacji powykonawczej wchodzą m.in.: 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 

4) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

5) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

6) wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz 

przewodów kominowych, 

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót, 

8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 

inspektora nadzoru, 

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10) oświadczenie kierownika robót o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

11) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla 

materiałów i urządzeń, 

12) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

13) karty gwarancyjne urządzeń technicznych. 

 

2 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, 

eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub 

wykonanie robót. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 

2. Spis treści 

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu 

4. Gwarancja producenta, dostawcy lub wykonawcy 

5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
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6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia z 

eksploatacji 

8. Instrukcje postępowania awaryjnego 

9. Instrukcje konserwacji i napraw z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i 

wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla 

zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 

 

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika robót o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę oraz przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania –  

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

2) dokumentacje powykonawczą, tj. projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone 

przez projektanta i inspektora nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) dziennik budowy, rozbiórki i książka obmiarów (oryginały), 

6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych,  

7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 

podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie zobowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
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Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 

specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnionych w 

kosztorysie. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowani i 

drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 r. poz.1409); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 

poz. 690, z późniejszymi zmianami); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 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 z 

późniejszymi zmianami); 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 

z późniejszymi zmianami); 

5. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 

systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 z późniejszymi zmianami);  

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401); 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych 
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przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz.169, poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami); 

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, 

poz. 907 z późniejszymi zmianami), 

11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami); 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129).  

 

 

 


