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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA_  
 

I. Określenie przedmiotu zamówienia: 
Remont budynku Szkoły Filialnej w Szczaworyżu 

 
1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju. 
2) Instytucja finansująca inwestycję: Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju.   
3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Busku – Zdroju.   
4) Zarządzający realizacją umowy: Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju. 
5) Użytkownik: Szkoła Filialna w Szczaworyżu. 

 
2. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1) Ogólny zakres robót : 
a) zakresem rzeczowym zostały objęte następujące roboty budowlane: 

 wykonanie elewacji wraz z dociepleniem, 
 wymiana rynien i rur spustowych, 
 wymiana części obróbek blacharskich, 
 malowanie dachu z blachy płaskiej, 
 wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej (3 okna i 2 drzwi), 
 remont oświetlenia, 
 malowanie wszystkich pomieszczeń, 
 wymiana wykładzin podłogowych PCV we wszystkich pomieszczeniach.   

b) rodzaje występujących robót (słownik CPV): 
 45.45.30.00 – 7 roboty remontowe i renowacyjne,  
 45.00.00.00 – 7 roboty budowlane, 
 45.42.10.00 – 7 roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesiel-

skie, 
 45.32.40.00 – 4 roboty w zakresie okładziny tynkowej, 
 45.44.21.00 – 8 roboty malarskie, 
 45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 

c) przedsięwzięcie jednoobiektowe, zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.  
2) Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach: 

a) wykonanie elewacji, 
b) remont pokrycia dachu, 
c) remont pomieszczeń, 
d) szczegółowy zakres i opis występuje w przedmiarze robót i projekcie budowlanym. 

 
3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji:  

1) kosztorys inwestorski (do użytku Zamawiającego), 
2) kosztorys nakładczy (przedmiar robót), 
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według otrzymanej dokumentacji 
technicznej.   

  
II. Prowadzenie robót 

 
1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzega-
nie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem Wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu za-
pewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowla-
nym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  
i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki ba-
dań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji 
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i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

 
2. Teren budowy 

1) Charakterystyka terenu budowy 
Teren budowy obejmuje budynek Szkoły Filialnej w Szczaworyżu oraz teren działki 

szkolnej przyległej do budynku.  
2) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warun-
kach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

3) Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób sa-
tysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli  
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbęd-
ne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie, jak: bariery, sygnalizację ruchu, 
znaki drogowe etc., żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakcepto-
wane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informa-
cje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Mini-
stra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

4) Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziem-

nych, urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właściciela-
mi instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właści-
wie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realiza-
cją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przy-
padkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

5) Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie re-
alizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowis-
ka na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek wy-
stępujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodo-
wanych jego działalnością. 

6) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla za-

pewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na pla-
cu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie prze-
ciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz po-
mieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepi-
sami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty po-
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wstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodo-
wany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitują-
cych promieniowanie w ilościach wyższych, niż zalecane w projekcie, nie będzie akceptowa-
ne. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich cha-
rakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.  

 
3. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1) Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
a) aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
b) dokumentacja powykonawcza, 
c) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgod-
ność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

2) Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, ko-

lejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót bezwzględnie w ter-
minie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 2, ppkt. 3. Wykonawca 
we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finan-
sowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być 
aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządza-
jącego realizacją umowy. 

3) Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestro-
wać na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedęła-
dać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

 
III. Zarządzający realizacją umowy 

 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego repre-

zentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót bu-
dowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspek-
torów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 
IV. Materiały i urządzenia 

 
1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  

Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykona-
nia robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób ma-
teriałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wyko-
rzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materia-
łów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących 
z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 
2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę mate-
riały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału, 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowa-
dzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
1) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie  

i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
2) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 

miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
3. Atesty materiałów i urządzeń  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wyma-
gane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarzą-
dzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfi-
kacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie po-
trzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostar-
czone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez za-
rządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona nie-
zgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

 
4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z uży-
ciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realiza-
cją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 
roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane, jako wadliwe i niezapłacone. 

 
5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowa-
ne na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili 
kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizo-
wane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

 
6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć, w jakimś szczególnym przypadku, materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie Wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy przynajmniej na  
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3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urzą-
dzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

 
V. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom za-
wartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmono-
gramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i prze-
pisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostar-
czy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wa-
riantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akcep-
tacji przez zarządzającego realizacją umowy. Sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
VI. Transport  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one za-
pewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie Wykonawczym i szczegóło-
wych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parame-
trów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i za-
nieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   

 
VII. Kontrola jakości robót 

 
1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w tej specyfikacji. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotli-
wością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w pro-
jekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją 
umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawi-
dłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 
2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfika-
cjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi zarządzającego reali-
zacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-
dania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umo-
wy.  
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Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynika-
mi badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze stro-
ny Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego po-
moc.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewia-
rygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtór-
nych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgod-
ności materiałów i robót z projektem Wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zos-
taną poniesione przez Wykonawcę. 

 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posia-
dać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym sta-
nie, w całym okresie trwania robót. 

 
4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 
VIII. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 

1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od odpowiednich ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
3) odbiorowi częściowemu, 
4) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
5) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
6) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykony-
wanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego 
dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika lub powia-
domieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 
3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 
 
 

4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
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1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem Zamawia-
jącego. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspek-
tora nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłożonych dokumentów, badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wyko-
nania robót z dokumentacją i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

2) Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru ustalone-
go przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację powykonawczą t.j. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, doko-

nanymi w toku wykonania robót, jeżeli takowe wystąpiły, 
b) protokoły odbiorów częściowych, protokoły prób i badań, 
c) dziennik budowy (jeżeli był prowadzony zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego), 
d) atesty i certyfikaty na materiały budowlane i urządzenia. 
W przypadku, gdy wg komisji odbiorczej roboty pod względem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

 
5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 4 – Odbiór ostateczny robót.  

 
IX. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności jest kwota skalkulowana przez Wykonawcę robót (oferta) i przyjęta przez Zama-
wiającego w dokumentach umownych. 
Kwota umowna obejmuje: 
1) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
2) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
3) koszty bezpośrednie i zysk kalkulacyjny, 
4) podatek VAT. 

 
X. Przepisy związane 

 
1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 
w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez wła-
dze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł  
i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z późn. zm.),  
2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80  

z 2003 r. z późn. zm.), 
3) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109 z 2000 r. poz. 1157 z późn. zm.), 
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4) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30 z 1989 r. poz. 163  
z późn. zm.), 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r., poz. 48 z późn. zm.), 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projekto-
wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1 389 z późn. zm.),, 

7) Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szcze-
gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2 072 z późn. zm.). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 

za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.   

 


