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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dotyczących remontu budynku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku Oddział przy ul. Strzeleckiej 3. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót objętych zadaniem wymienionym w pkt. I.2.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Roboty podstawowe 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robót remontowych budynku SP ZOZ WSPRiTS w Płocku 
Oddział przy ul. Strzeleckiej 3. 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmują wszystkie czynności umoż-
liwiające i mające na celu realizację zadania. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze określo-
ne w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną oraz z 
ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a stanowiącymi część kon-
traktu. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek  
czy uzupełnień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na nie zadowalającą jakość wykonania, wówczas 
materiały te zastaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy. 
Zakres robót obejmuje: 
1) roboty rozbiórkowe: 
   a) rozebranie istniejących posadzek, 
   b) usunięcie okładzin malarskich, 
   c) usunięcie okładzin ściennych, 
   d) rozebranie istniejących ścian dla poszerzenia otworów drzwiowych, 
   e) demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, 
   f) usuniecie i utylizacja materiałów z demontażu, 
2) roboty montażowe: 
   a) wykonanie zamurowań, 
   b) wykonanie nowych tynków wewnętrznych, 
   c) uzupełnienie istniejących tynków wewnętrznych, 
   d) wykonanie nowych posadzek, 
   e) wykonanie malowań ścian i sufitów, 
   f) wykonanie okładzin ściennych, 
   g) montaż nowej stolarki drzwiowej, 
   h) wymiana kasetonów sufitowych, 

1.3.2. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

Zakres robót towarzyszących i tymczasowych obejmuje: 
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a) transportowanie w obrębie budowy materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu 
pomocniczego do wykonania robót remontowych, 

b) ustawianie, przestawianie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań umożliwiających wy-
konanie robót na wysokości, 

c) bieżące sprawdzenie prawidłowości wykonywanych robót, 
d) usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a 

zawinionych przez Wykonawcę, 
e) wykonywanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie 

znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
f) wywóz z terenu budowy wszelkich odpadów, jakie mogą powstać w czasie wykonywania robót 

oraz przekazanie ich do utylizacji, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

1.3.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien zapewnić 
ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone 
w mieniu publicznym i prywatnym w trakcie realizacji zamówienia. 
Właścicielem terenu na którym wykonywane są planowane prace jest Zamawiający. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicz-
nej lub prywatnej. 
Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
a) uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 
b) zanieczyszczeniami powietrza, gleby i wody. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu 
zabezpieczenie istniejących instalacji i maszyn przed ich uszkodzeniem w czasie trwania robót. 
W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejącej instalacji lub maszyn, Wykonawca natych-
miast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji , 
a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi służbami specjalistycz-
nymi w usunięciu powstałej awarii. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych dzia-
łań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

1.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
stosować je w czasie prowadzenia robót. 
W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w 

środowisku naturalnym, 
b) będą podejmowane odpowiednie środki zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnych 

norm hałasu i możliwością powstania pożaru. 
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, 
promieniowanie elektroenergetyczne. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, za-
równo podczas realizacji robót i na terenie budowy jak i poza jego terenem. 
Wykonawca będzie unikać szkodliwych działań w zakresie nadmiernego hałasu, pylenia i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników, powodowanych wykonawstwem robót budowla-
nych. 
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Powstające w trakcie wykonywania robót budowlanych odpady należy usuwać i gromadzić w sposób 
ograniczający ich rozrzut i pylenie.  
Strefy gromadzenia odpadów należy ogrodzić i odpowiednio zabezpieczyć. Wykonawca po zakoń-
czeniu robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty świadczące o prawidłowym 
postępowaniu z odpadami. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się ożywiania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-
szym niż dopuszczalne. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich szko-
dliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych przy ich 
wbudowaniu. 

1.5. Określenie podstawowych definicji i pojęć 

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione określenia należy rozumieć w każdym przypadku na-
stępująco: 
1) Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi  przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zadań i okoliczności zachodzących w toku wykonywania ro-
bót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

2) Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o któ-
rej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i ad-
ministrowanie kontraktem. 

3) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

4) Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i Ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

5) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projekto-
wą i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera. 

6) Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pi-
semnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem bu-
dowy. 

7) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
8) Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokali-

zację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
9) Ślepy kosztorys (Przedmiar robót) - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
10) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, specyfikacją techniczną oraz za bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i za 
metody użyte przy budowie.  

1.6.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja robót. 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz z co najmniej jednym pełnym kompletem dokumentacji projektowej zawierającej wszelkie 
uzgodnienia oraz specyfikację techniczną. 
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W protokole przekazania terenu budowy Zamawiający określi miejsce i sposób dostępu do sieci 
elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. 
Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadającą ważne uprawnie-
nia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które dane osobowe zostaną 
podane w umowie (kierownik budowy). 
Zamawiający zapewni nadzorowanie robót budowlanych przez inspektora nadzoru, z uprawnieniami 
określonymi we właściwych obowiązujących przepisach prawa. 
Kierownik budowy zobowiązany jest do wykonywania robót na warunkach określonych w niniejszej 
specyfikacji oraz wykonywania wszelkich poleceń inspektora nadzoru dotyczących realizacji robót 
budowlanych (min. dotyczących bezpiecznego wykonywania robót, sposobu i kolejności ich wyko-
nania oraz zabezpieczenia mienia Zamawiającego). 
Wszelkie roboty budowlane ulegające zakryciu (roboty zanikające) podlegają odbiorom częściowym 
przez inspektora nadzoru. 
Przy ustalaniu kolejności i sposobów wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględ-
nić: 
a) warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach przylegających do sie-

bie, w celu zapobieżenia wypadkom i możliwości powstania przeszkód w równoczesnym wyko-
nywaniu robót na tych odcinkach, 

b) warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach obiektu już 
wykonanego przy późniejszym wykonywaniu całości robót, 

c) potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których bezpieczeń-
stwo osób mogłoby być zagrożone. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwo-
wej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowie-
dzialny 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 Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie ze-
zwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa. 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowią-
zujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych 
warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, jak rów-
nież dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek, jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem 
Autorskim. 
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej będą uważane za docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia-
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łów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lu spe-
cyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy. 

1.6.3. Informacje o terenie budowy. 
 

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania techniczne remontu budynku SP ZOZ WSPRiTS w 
Płocku Oddział przy ul. Strzeleckiej 3..  
Przedmiotowa inwestycja przewiduje wykonanie robót budowlanych remontowych w budynku Pogo-
towia ratunkowego w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku. Zakres robót przewidzianych do reali-
zacji określony został w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.  
Przedmiotowy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, na których prowadzone będą roboty 
remontowe. 
 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt zabez-
pieczenia robót  w okresie trwania budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji. Projekt zabezpie-
czenia powinien zawierać szczegółowe opisu obecnego stanu sąsiednich posesji (potwierdzone 
przez właścicieli), na które może oddziaływać transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez 
Wykonawcę środki odnowne dla tych posesji lub zakres robót naprawczych do wykonania przez 
Wykonawcę po zakończeniu robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umiesz-
czenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść bę-
dzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać wszelkie niezbędne urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetle-
nie oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Wjazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dla maszyn pracujących przy realizacji robót, Wy-
konawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 
będzie: 
1) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-

tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikające z nadmiernego hałasu, wi-
bracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymy-
wać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne 
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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. 

1.6.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pace nie były wykonywane 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitar-
nych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych po-
wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
Wszystkie osoby przebywające na terenie prowadzonych prac obowiązuje stosowanie niezbędnych 
środków ochrony indywidualnej. 
Używane podczas prac maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia 
przez osoby nieuprawnione do obsługi. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. 
Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji mogą być wyko-
nywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzami-
nacyjną i udokumentowane uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnie ważnymi zaświadczeniami 
kwalifikacyjnymi. 

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy robót były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.6.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek spo-
sób związane z wykonywanymi 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 znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu , materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie stary, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych  pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
 

1.6.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

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

1.6.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogra-
mie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaj robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o za-
miarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostar-
czając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla miesz-
kańców okolicznych budynków. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesz-
kaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót w strefach pracy ciężkiego sprzętu jest zobowiązany do spo-
rządzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących budynków, dla uniknięcia ewentu-
alnych roszczeń zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowań powinien być ujęty w 
cenie za organizację placu budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzo-
nych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 
ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 

1.6.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie nie-
zbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładun-
ków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier mo-
że polecić aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
 

1.6.13. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które speł-
niać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać po-
stanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
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przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice mię-
dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 

1.6.14. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi. 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykona-
nia robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 
dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia do stanu pierwot-
nego. 

1.6.15. Nazwy kodów robót budowlano-montażowych 
 

45.11.13.00-1 Roboty rozbiórkowe 
45.42.10.00-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45.41.00.00-4 Tynkowanie 
45.43.10.00-7 Kładzenie płytek 
45.44.21.00-8 Roboty malarskie 

 

2. Wymagania dotyczące materiałów. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami określonymi w doku-
mentacji projektowej i ST. Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpo-
wiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materiały musi 
odpowiadać wymaganiom dla poszczególnych rodzajów materiałów instalacyjnych. 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą mate-
riałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie no-
we, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające mi-
nimum obsługi, posiadające odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje zgodności. 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem 
przed rozpoczęciem robót. Wykonawca przed użyciem powinien dostarczyć Zamawiającemu przed-
łożenie materiałowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne 
próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji Zamawiającego materiał z innego źródła.  
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczo-
ne przez Inspektora Nadzoru do wbudowania. 
Materiały nie spełniające wymagań zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie materiałów nie spełniających wyma-
gań do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewar-
tościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. Wszystkie materiały użyte do 
wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownic-
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twie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych doku-
mentów. 
Wykonawca zawiera umowę na wykonanie robót, które muszą być kompletne z punktu widzenia 
wymagań technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca jest zobowiązany uwzględ-
nić w swojej ofercie cenowej wszystkie świadczenia (roboty) wstępne, pomocnicze i dodatkowe oraz 
dostawę materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania robót i eksploatacji nawet, 
jeżeli nie zostały one dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń oraz sprawdzić we 
własnym zakresie dobór materiałów i urządzeń. 
Wykonawca przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją lub wytycznymi 
inwestora i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. 
Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, mo-
tywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uzgodnieniem świadczenia w 
przedmiarze lub wynikającym z samej koncepcji wykonania robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonane prace aż do chwili ich odbioru. Powi-
nien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszel-
kie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko ist-
niejące na budowie. 
Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu uzyskanie certyfikatu 
zgodności od upoważnionych jednostek. 
Do Wykonawcy robót będących przedmiotem zamówienia należą również następujące prace towa-
rzyszące i tymczasowe: 
a) zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót, 
b) przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń i wniosków o do-

puszczenie do użytkowania. 
Wykonawca winien stosować wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza 
się stosowanie wyrobów, dla których producent lub dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi 
Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca powinien stosować tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym 
posiadające stosowne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonych dokumentów przetargowych nie mogą powodo-
wać obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych remontowanego obiektu, a jeżeli dotyczą zmia-
ny materiałów i elementów określonych w dokumentach przetargowych na inne, nie mogą powodo-
wać zmniejszenia trwałości eksploatacji. 
Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnych jakościowo (o parametrach równoważnych lub 
wyższych) materiałów i produktów w odniesieniu do wymienionych w przedmiarach i kosztorysach 
oraz dokumentacji projektowej materiałów i produktów. Wykonawca będzie zobowiązany do wyka-
zania, iż zastosowane przez niego materiały i produkty posiadają cechy równoważne do wskaza-
nych w dokumentacji (przedmiarach, kosztorysach, dokumentacji projektowej). 
 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom właściwe warunki przechowywania i składo-
wania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do stosowania (powinny być zabezpie-
czone przed uszkodzeniami, wpływami czynników atmosferycznych). Ponadto sposób składowania 
powinien zabezpieczać spełnienie warunków BHP. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe 
w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Składowanie powinno być prowadzone 
w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 
Urządzenia i armaturę należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w magazynach za-
mkniętych. Rury winny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
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Powierzchnia składowania powinna być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Kształtki, 
złączki i inne materiały małogabarytowe powinny być składowane w sposób uporządkowany, za-
pewniający zachowanie jakości i przydatności do dalszego zastosowania. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi, pro-
tokołami odbioru technicznego oraz atestem zgodności z normą. Dostarczone na miejsce budowy 
materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz 
przeprowadzić ich oględziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości 
należy przed wbudowaniem poddać je badaniom. 
 

2.3. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów prze-
znaczonych do wykonania robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobycia tych materia-
łów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwier-
dzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie trwania robót. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

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

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeżeli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgod-
ności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione następu-
jące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzenia inspekcji. 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
maszyn, urządzeń, itp.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Jego liczba i wydajność musi 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszy-
ny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwesto-
ra zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Maszyny i urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać zgodnie z instruk-
cją producenta, w sposób zapewniający ich poprawne działanie. 
Maszyny, urządzenia  i inny sprzęt elektryczny używane na budowie powinny być ustawione i użyt-
kowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczenie,. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: utrzymywane w stanie zapewniającym ich 
sprawność, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez wy-
znaczone osoby. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środ-
ków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumen-
tacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie materiały z demontażu oraz zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materia-
łów, elementów, urządzeń itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. 
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 będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia, 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do budowy stanowisk służących do mycia kół pojazdów budowy przed 
wjazdem na drogi publiczne i dojazdowe wokół terenu budowy. W przypadku stwierdzenia zanie-
czyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszyst-
kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-
znaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd 
okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżynie-
ra. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występują-
ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań, nauko-
wych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inży-
niera pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

5.2. Roboty budowlane. 

Szczegółowy zakres tych robót określony został w dokumentacji projektowej będącej podstawą do 
sporządzenia oferty Wykonawcy oraz w przedmiarze robót. Wykonawca zobowiązany jest również 
wykonać polecenia Inwestora w zakresie tychże prac. 
 

5.3. Roboty montażowe. 
 

Zakres robót montażowych określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i 
materiałach przetargowych. 
 

5.4. Ogólne warunki montażu urządzeń. 
 

Urządzenia należy montować zgodnie z DTR oraz instrukcją montażu poszczególnych urządzeń 
dostarczoną wraz z urządzeniem przez producenta urządzenia. Lokalizacja urządzeń wskazana 
została w dokumentacji projektowej. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Kontrola związana z wykonaniem przedmiotowych robót powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wyma-
ganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych lub wy-
konanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podsta-
wie oględzin i pomiarów. 
Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów 
lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub 
przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urzą-
dzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub me-
tod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzo-
na zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym praw-
dopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zaakcep-
towane przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez In-
żyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Na 
zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usu-
nięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpie-
niem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomia-
ru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania (pozyskiwania), a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu nie-
zbędnej pomocy. Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli roót prowadzonego przez Wyko-
nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na pod-
stawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
oprze się wyłącznie ma własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumenta-
cją projektową i specyfikacją techniczną. Może również zlecić, sam lub przez Wykonawcę, przepro-
wadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku cał-
kowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 

6.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub in-
nych, przez niego zaakceptowanych. 
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6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier może dopuścić do użycia tyli te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicz-

nymi określony mina podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, w przy-
padku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producen-
ta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 

6.6. Dokumenty budowy. 

6.6.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebie-
gu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, doko-
nane trwałą techniką, porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Za-
łączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-
łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Pozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynie-
rowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane będą do dziennika budowy. Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.6.2. Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inżyniera. 
 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w poprzednich punktach następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-
nie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inży-
niera i przedstawionego wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót  zgodnie z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmia-
ru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar goto-
wych robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie lub oczekiwanym przez Wy-
konawcę lub Inżyniera. 
Wszystkie urządzeni i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świa-
dectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakry-
ciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozu-
miały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgod-
niony z Inżynierem. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- projekt techniczny, dziennik budowy; 
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- potwierdzenie zgodności wykonania robót z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami; 

- obmiary powykonawcze; 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych; 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalację; 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym. 
 
W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy roboty wykonane są zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
- sprawdzić zgodność wykonania robót z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w 

dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw sprawdzić protokoły odbio-
rów międzyoperacyjnych 

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych sprawdzić protokoły zawierające wyniki 
badań odbiorczych 

- sprawdzić zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną; 

- sprawdzić jakość zastosowanych materiałów; sprawdzić sposób prowadzenia przewodów;  
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 
stwierdzenia. 

9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest podpisany bez uwag przez Zamawiającego protokół końcowy wykonania 
robót. Zapłata nastąpi zgodnie z umową za wykonanie zadania. 
 

10. Przepisy związane 

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz. 1118, tj. z 2006r. z później-
szymi zmianami) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia 15.06.2002 z później-
szymi zmianami) 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 13 lutego 2003r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 33, poz. 270). 

- USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881) 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 14 maja 2004r. w sprawie sposobu 

pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, 
poz.1387) 

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz.177, tj, z 
2006r. z późniejszymi zmianami) 

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. Nr 241, poz. 2077) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II - Instalacje sani-
tarne i przemysłowe. 

- Właściwe i obowiązujące normy, instrukcje, wytyczne, poradniki obowiązujące w budownictwie 


