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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
 

   1. Część ogólna 

 

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

 

„Remont obiektów Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Jaśle”- część II 

 1.2  Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych, w 

zakres których wchodzą: 

 Wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku Wiejskiego Ośrodka 

   Zdrowia w Osobnicy wraz z ogrodzeniem przyległego terenu 

 Remont fundamentów z wykonaniem odprowadzenia wody deszczowej z rury 

   spustowej przy gabinecie rehabilitacji SPMGZOZ w Osobnicy 
   

    1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 

W trakcie realizacji w/w robót remontowo – budowlanych  Zamawiający zakłada 

wystąpienie  robót tymczasowych związanych jedynie z urządzeniem placu 

budowy, zapewnieniem i zachowaniem bezpiecznych warunków wykonywania 

robót budowlanych, zabezpieczeniem ppoż., eliminacją powstających w trakcie 

budowy  ewentualnych okoliczności, uciążliwych dla usytuowanych w pobliżu 

budynków i obiektów mieszkalnych oraz z  utrzymaniem komunikacji w obrębie  

realizacji projektowanych przedsięwzięć. Koszty wynikające z wykonania 

powyższych robót oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie sporządzonej 

oferty.   

   1.4 Informacje o terenach realizacji projektowanych robót budowlanych 

 

Obszary projektowanych robót remontowo - budowlanych  stanowią tereny 

zagospodarowane, zabudowane czynnymi obiektami kubaturowymi oraz 

elementami nadziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej, niezbędnymi do 

ich funkcjonowania.  Do wszystkich nieruchomości urządzone są dojścia i 

dojazdy, stanowiące niezbędne połączenia z siecią dróg publicznych.   

 

1.5  Przekazanie terenów realizacji robót budowlanych  

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą, przekaże jemu 

poszczególne tereny, związane z wykonaniem wymaganych zakresów rzeczowo 

– ilościowych  projektowanych robót remontowo – budowlanych.  



 

1.6  Zgodność robót z dokumentacja techniczną 

 

Dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna oraz dokumenty dodatkowe 

są częścią umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w poszczególnych dokumentach obowiązuje ich ważność 

określona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub roszczeń 

w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomić 

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, celem dokonania odpowiednich zmian 

i uzupełnień. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

i specyfikacją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego zakresu 

rzeczowo-ilościowego robót, bezpośrednio wynikającego z dokumentacji 

przetargowej.  

Dane określone w poszczególnych załącznikach dokumentacji przetargowej,   

wykonanych projektach architektoniczno – budowlanych, i specyfikacji uważane 

będą za wartości docelowe, od których możliwe są odchylenia w ramach 

określonych normowo tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości 

tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót. W przypadku, gdy 

wbudowane  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

techniczną oraz specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy   

 

1.7  Urządzenie i zabezpieczenie terenów budowy 

 

Urządzenie placów budowy polegać będzie na dowiezieniu, zbudowaniu i 

utrzymaniu wszelkich niezbędnych maszyn, urządzeń,  koniecznych w trakcie 

budowy podłączeń zasilających i odprowadzających, ich eksploatacji oraz ich 

rozebraniu, demontażu i wywiezieniu po zakończeniu przedmiotowych 

przedsięwzięć inwestycyjnych. Urządzenie placów budowy należy zaplanować i 

uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac. Ze względu na pełne 

zapewnienie  bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót na czynnych 

obiektach, place budowy należy odpowiednio oznakować, zabezpieczyć przed 

dostępem osób trzecich oraz wydzielić bezpieczny dostęp i funkcjonowanie w 

okresie prowadzenia robót. Wykonawca robót na bieżąco zobowiązany będzie do 

sprzątania oraz należytego utrzymania przyległych  dróg dojazdowych, 

chodników i placów.   



W miejscu widocznym należy umieścić budowlaną tablicę informacyjną, 

wykonaną  zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są wliczone w cenę umowy. 

 

    1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy 

oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób oraz własności prywatnej i 

społecznej wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie sposobu działania w związku z wykonywaniem kontraktu 

  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania wybuchu lub pożaru 

 

1.9  Ochrona pożarowa 

 

        Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy jest 

utrzymanie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej wymaganego 

przepisami szczegółowymi na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 

składowane i zabezpieczone przed osobami niepowołanymi w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy i musi 

posiadać odpowiednie ubezpieczenie od następstw pożaru na terenie budowy.  

1.10  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są niebezpieczne dla otoczenia nie mogą być 

dopuszczone do użycia w wykonawstwie robót. Nie dopuszcza się również 

stosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały 

czasowo szkodliwe dla środowiska, których szkodliwość zanika po wykonaniu 

robót, mogą być użyte pod rygorem przestrzegania wymagań technologicznych 

ich wbudowania, określonych w stosownych certyfikatach i świadectwach 

dopuszczenia. 

 



1.11 Ochrona własności publicznej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia 

podziemne, takie jak kable, rurociągi itp. zlokalizowane  na terenie budowy jak 

również w bezpośrednim jego sąsiedztwie. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji lub sieci Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru, właściciela lub ich zarządcę oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w dokonaniu naprawy. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wszystkich wewnętrznych 

instalacji sanitarnych i elektrycznych, elementów istniejącej infrastruktury 

technicznej  na powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanej w 

dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 

 

 1.12  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Ponadto w 

przypadku przewozu materiałów ponad gabarytowych uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do ich przewozu i o każdorazowym takim 

przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń 

uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.   

   

1.13  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem kierownika budowy jest 

opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Ustala się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.   

 

1.14  Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i 

urządzenia używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty 

zakończenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru). 



Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki 

sposób, aby poszczególne elementy wykonanej inwestycji jak również całość 

zadania były w stanie zadowalającym przez cały czas, aż do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie, to na 

polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do ich wykonania w terminie 24 

godzin od otrzymania takiego polecenia. 

 

1.15   Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych  

  z   procesem    budowlanym. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi 

obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami 

technicznymi wykonania robót, które w jakichkolwiek sposób związane są z 

robotami prowadzonymi na placu budowy i będzie w pełni odpowiedzialny za ich 

przestrzeganie podczas prowadzenia prac.  

 

2. Materiały   
 

2.1  Materiały  użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

  

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania  i wbudowania materiałów  

zgodnych z ustaleniami oraz wymogami Zamawiającego, parametrami 

określonymi w dokumentach przetargowych, projektach architektoniczno – 

budowlanych przedmiotowych przedsięwzięć  inwestycyjnych oraz Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, posiadających odpowiednie aprobaty 

techniczne, świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 

 

2.2  Materiały  nie odpowiadające wymaganiom 

  

Zamawiający nie dopuszcza stosowania  materiałów i urządzeń nie 

odpowiadających wymaganiom określonym przez Zamawiającego jak również 

nie spełniających obowiązujących norm i przepisów budowlanych. Stwierdzenie  

przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, obecności takich materiałów na 

terenie budowy  zostanie potraktowane jako bezpośrednia przyczyna ich wywozu 

poza teren wykonywanych robót na koszt Wykonawcy.  

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

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

one potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  



Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i Inspektorem 

Nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach poza terenem 

budowy zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do prowadzenia prac powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem wielkości i ilości wskazaniom zawartym w 

Specyfikacji SST, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robót wykonanym 

przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez  Zamawiającego i Inspektora 

Nadzoru.  W przypadku braku tych ustaleń stosowanie sprzętu powinno być 

poprzedzone akceptacją Inspektora Nadzoru. Liczba oraz wydajność sprzętu musi 

gwarantować prowadzenie robót w tempie określonym przez Wykonawcę w 

harmonogramie prac i prowadzić do ich zakończenia zgodnego z umową. Użyty 

sprzęt  do wykonania przedmiotu zamówienia ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Inspektor Nadzoru ma prawo do nie 

dopuszczenia wykonywania robót przy pomocy sprzętu nie gwarantującego zasad 

BHP lub warunków umowy. 

4. Transport 

    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczna środków transportu musi zapewniać 

prowadzenie robót w terminie gwarantującym wywiązanie się Wykonawcy z 

terminu zakończenia prac.  

Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 

dojazdach do placu budowy. 

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do 

wglądu wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1 Uwagi ogólne 
 

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót 

opracowany dla realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektami 

architektoniczno - budowlanymi, zawartą umową, ustaleniami oraz wymogami 

Zamawiającego, specyfikacją techniczną oraz za jakość zastosowanych 

materiałów, wykonanych przez siebie lub podwykonawców robót, ich zgodność 

z dokumentami budowy, obowiązującymi przepisami, projektem organizacji prac 

i planem BIOZ. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, 

urządzeń lub elementów robót muszą posiadać formę pisemną i będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w  dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej, a także na przedmiotowych normach i obowiązujących przepisach.  

Odrzucenie materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na podstawie 

wyników badań, norm przedmiotowych, niezgodności z atestem, braku 

odpowiednich cech wytrzymałościowych, doświadczeniach z przeszłości, 

wyników badań naukowych oraz innych czynników wpływających na rozważaną 

kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuły poniesie Wykonawca. 

 

5.2 Przygotowanie robót 

 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające obiekt, zapewniające 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Za właściwe i prawidłowe przygotowanie 

robót pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Koszt wszystkich 

koniecznych i wymaganych zabezpieczeń, w tym daszków zabezpieczających, 

zapewniających pełną ochronę  odcinków ciągów komunikacyjnych przy 

wejściach do budynku,  winien być włączony  w cenę oferty 

 

5.3   Wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku Wiejskiego 

         Ośrodka Zdrowia w Osobnicy wraz z ogrodzeniem przyległego terenu 

 

Roboty remontowo – budowlane należy wykonać w oparciu o sporządzony 

projekt architektoniczno – budowlany. Główną  pracą jest solidne wykonanie 

izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych. Po ich odkryciu 

powierzchnie ścian należy dokładnie oczyścić i zmyć, a następnie odgrzybić 

poprzez dwukrotne posmarowanie przeznaczonym do tego celu preparatem 

chemicznym. Kolejnym etapem będzie wykonanie dwuwarstwowej, powłokowej 

izolacji przeciwwilgociowej z lepiku asfaltowego na zimno. Ocieplenie ścian 

fundamentowych przewidziano płytami z polistyrenu ekstrudowanego 

(styroduru) o grubości 10 cm. Do płyt mocowana jest izolacja z fundamentowej, 

kubełkowej folii polietylenowej. Wykopy związane z odkryciem ścian 

fundamentowych wykorzystane zostały do ułożenia opaski drenażowej z rury 



drenarskiej karbowanej PVC z otworami 1,5x5,0 mm, Fi=126/113 mm z filtrem 

z włókna syntetycznego. Ruty drenarskie obsypane żwirkiem filtracyjnym. Po 

zakończeniu robót izolacyjnych, wokół ścian należy ułożyć opaskę odbojową z 

betonowej, szarej kostki brukowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo – 

piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem. Od strony zewnętrznej opaska 

obramowana betonowym obrzeżem trawnikowym 30x8 cm.  W zakresie 

rzeczowo – ilościowym robót izolacyjnych uwzględniono również wykonanie 

poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych metodą 

hydrofobową, której szczegóły wykonawcze określone zostały  w opracowanym 

projekcie architektoniczno – budowlanym. Wymianie podlegał będzie odcinek 

ogrodzenia terenu przyległego do budynku od strony północnej. Nowe ogrodzenie 

projektowane jest  z siatki stalowej, powlekanej, na słupkach stalowych z 

kwadratowych profili zamkniętych o przekroju 50x50x3 mm,  obsadzonych w 

cokole betonowym 0,20x0,40 m. Rozstaw słupków co 2,40 m.  Wysokość 

ogrodzenia 1,50 m.  Wszystkie elementy stalowe muszą być  zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez dwukrotne pomalowanie farbą chlorokauczukową. 

Wzdłuż cokołu wymienionego ogrodzenia, należy ułożyć odwodnienie liniowe z 

prefabrykowanych, betonowych elementów ściekowych typu korytkowego o 

wymiarach 60x50x20 cm. 

        

 5.4   Remont fundamentów z wykonaniem odprowadzenia wody deszczowej 

        z rury spustowej przy gabinecie rehabilitacji SPMGZOZ w Osobnicy 

   

Remont ścian fundamentowych powiązany jest remontem zniszczonych, 

przyziemnych  fragmentów ścian zewnętrznych. Po odkryciu fundamentów, 

powierzchnie ścian należy dokładnie oczyścić i zmyć, a następnie odgrzybić 

poprzez dwukrotne posmarowanie przeznaczonym do tego celu preparatem 

chemicznym. Kolejnym etapem będzie wykonanie dwuwarstwowej, powłokowej 

izolacji przeciwwilgociowej z gęstej, emulsyjnej pasty asfaltowej. Zagrzybione, 

zawilgocone i zmurszałe fragmenty tynku i muru przyziemnych części ścian 

zewnętrznych należy skuć, a następnie podobnie jak w przypadku ścian 

fundamentowych, po dokładnym oczyszczeniu, zmyciu oraz odgrzybieniu 

uzupełnić nowym materiałem (mur + tynk). Ściany fundamentowe mogą być 

zasypane po wykonaniu  izolacji  pionowej z fundamentowej, kubełkowej folii 

polietylenowej. Po zakończeniu robót izolacyjnych i naprawieniu uszkodzonych 

miejsc w murze, wokół ścian należy ułożyć opaskę odbojową z betonowej, szarej 

kostki brukowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, z 

wypełnieniem spoin piaskiem. Od strony zewnętrznej opaska obramowana 

betonowym obrzeżem trawnikowym 30x8 cm. W celu odprowadzenia wody 

deszczowej z rury spustowej należy wykonać przykanalik z rury PVC, 

przeznaczonej do kanalizacji zewnętrznej, kielichowej 160/4,7 mm.   

                                

 



 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1 Program zapewnienia jakości  

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w 

którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

umową, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót. 

Program powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac 

- organizację prac w zakresie BHP i zabezpieczenia p. poż. 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

  poszczególnych elementów robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę robót i jakość wbudowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie  z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

przetargowej.  

 

6.3 Certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności 

 

Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te urządzenia i materiały, które 

posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych 

- aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany 

materiał 

- deklaracje zgodności z Polską Normą 



- deklaracje zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych 

normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi 

- zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na terenie 

RP wydaną przez upoważniony do tego urząd 

 

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty, każdy 

dostarczony i użyty do robót materiał, musi posiadać taki dokument, określający 

w sposób jednoznaczny jego cechy.  

Produkty przemysłowe (płytki podłogowe , kleje, mieszani tynkarskie, farby, 

drewno konstrukcyjne, blacha) muszą posiadać wydane przez producenta 

dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badań tej partii 

produktu. 

Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał 

Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą 

zostać odrzucone w procesie akceptacji materiałów przez Inspektora Nadzoru 

 

7. Dokumenty budowy 

 

7.1  Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do protokołu odbioru robót i winny być udostępniane Inspektorowi 

Nadzoru na każde żądanie.  

 

7.2  Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

 -   dziennik budowy (prowadzony przez kierownika budowy, zgodnie z 

     obowiązującymi przepisami prawa budowlanego 

 -   książka obmiarów (książka obmiarów musi zawierać rzeczywisty zakres 

     rzeczowo – ilościowy wykonanych robót budowlanych, potwierdzony 

     przez Inspektora Nadzoru)  

- potwierdzenie zgłoszenia wykonywanych robót 

- protokół przekazania placu budowy 

- protokoły odbioru robót (w tym wymagane przepisami  protokoły 

branżowe) 

- protokoły z narad i ustaleń 



- korespondencję na budowie 

- ewentualne umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi 

 

7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowy przechowywane będą na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na każde życzenie Zamawiającemu.  

 

8. Odbiór robót 

 

8.1  Rodzaje odbiorów robót 

 

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlegać 

będą następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu  

- odbiorowi ostatecznemu 

 

8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu i musi zostać wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Obioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy.  

Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w 

sposób zwyczajowo przyjęty. Odbioru należy dokonać niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu trzech dni od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość 

i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

przeprowadzonego obmiaru, kompletu badań, atestów, dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznej. W/w roboty muszą być ujęte w książce obmiarów, 

a ich odbiór potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

8.3  Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów prac oraz  

specjalistycznych robót branżowych wchodzących w skład całego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego.  



 

8.4  Zasady odbioru ostatecznego 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  

do dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem o tym Inspektora 

Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc 

od dnia potwierdzenia robót i przyjęcia dokumentów określonych w punkcie 8.5 

niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją. W przypadku 

stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót  nieznacznie odbiega od 

wymaganej oraz zgodnej z ustaleniami i warunkami wcześniej określonymi przez 

Zamawiającego, bądź normami z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji i nie 

ma większego wpływu na walory bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji 

obiektu, komisja może dokonać określonych w umowie potrąceń z 

wynagrodzenia Wykonawcy, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.5  Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Wykonawca winien przygotować do odbioru ostatecznego     

- wyniki pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń 

- atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz certyfikaty dla  

  wbudowanych  materiałów 

- książkę obmiarów 

- dziennik budowy 

- inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa 

 

W przypadku gdy komisja uzna, iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne,   w 

porozumieniu z Wykonawcą określi ona nowy termin odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności 

 

9.1 Ustalenia ogólne 

 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W 

przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową, skalkulowaną 

przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest książka 



obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru.  

W przypadku robót wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z 

umową,  dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz  z kosztami towarzyszącymi  

- wartość wbudowanych i materiałów wraz z kosztami zakupu, 

  magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  

- koszty ubezpieczenia pracy budowy 

- podatki obliczone z godnie z obowiązującymi przepisami 

 

Wynikła  w trakcie realizacji inwestycji, konieczność wykonania wcześniej nie 

przewidzianych robót dodatkowych zostanie rozliczona przez Wykonawcę 

kosztorysem powykonawczym, sporządzonym w oparciu o rzeczywisty zakres 

wykonanych robót, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonym 

przez Zamawiającego. Nośniki cenotwórcze niezbędne do sporządzenia w/w 

kosztorysu zostaną ustalone i uzgodnione pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą robót na etapie podpisywania umowy. 

 

9.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji  

  

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie, a wynikające z dostosowania się do 

wymogów umowy, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej muszą 

być ujęte  w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na 

etapie udzielania zamówienia. 

 

10. Normy oraz przepisy prawne dotyczące wykonania i odbioru robót 

      wchodzących w  skład przedmiotowego zamówienia 

 

Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne 

przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót, 

Ustawy i Rozporządzenia)  dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac 

wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 

 

                          

 

                                                 Opracował: mgr inż. Jan Bugała 


