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1. Część ogólna

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
dotyczących budowy przyłącza wodociągowego, dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz dwóch przy-
łączy kanalizacji deszczowej wraz z budową wewnętrznej sieci odwadniającej dach budynku i teren wo-
kół projektowanego budynku Biblioteki przy ul. Marii Curie Skłodowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu bu-
dowę sieci wodociągowej zgodnie z p. l.l.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót.

1. Budowa rurociągu z rur PE80, SDR11, średnicy 90 mm, długości – 21,0 m

2. Montaż zasuwy żeliwnej, kołnierzowej, bezgniazdowej średnicy 80 mm wraz z obudową i skrzynką
uliczną

3. Montaż  zestawu wodomierzowego w kondygnacji  podziemnej projektowanego budynku Biblioteki
składającego się z dwóch zasuw kołnierzowych średnicy 80 mm, kompensatora i zaworu antyskaże-
niowego EA426 średnicy 80 mm oraz wodomierza MW50 średnicy 50 mm.

4. Budowa dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 160/4,7 mm o łącznej długości 25,4 m.

5. Budowa dwóch przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z wewnętrzną siecią odwadniającą o łącznej
długości 223,7m w tym:

• z rur PCV Ø 315/9,2 długości 9,6 m
• z rur PCV Ø 200/5,9 długości 214,1 m

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Robotami towarzyszącymi robotom wymienionym w pkt. 1.2. będą niewielki ilości robót rozbiórkowych
chodników o nawierzchni z płyt betonowych 50x50 cm lub z kostki betonowej oraz niewielkie ilości ro-
bót rozbiórkowych nawierzchni asfaltowej

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren na którym projektowany jest budynek Biblioteki i do którego projektowane są przyłącza wymie-
nione w pkt. 1.2. jest obecnie niezabudowany, znajduje się w kwartale ograniczonym ulicami: Marii
Curie Skłodowskiej, Zamkowej, Jerozolimskiej i pasażem dla pieszych równoległym do ul. Zamkowej,
łączącym ulicę Marii Curie Skłodowskiej z ul. Jerozolimską. Na terenie znajduje się zadrzewienie, któ-
re w części przeznaczone jest do likwidacji. Drzewa przeznaczone do likwidacji zostały oznaczone na
planie zagospodarowania.

1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający (inwestor) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w
umowie (kontrakcie) o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzą-
dzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycz-
nej.

1.6.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapew-
nić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne,
np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (inwestora) przy przekazywaniu placu bu-
dowy.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela
instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

1.7.  Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i nor-
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matywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodli-
wych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hała-
su i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wy-
konywaniu robót budowlanych. W uzasadnionych przypadkach należy przedstawić szczegółowe wy-
magania dotyczące ochrony środowiska, które powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, wynika-
jące z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla środowiska itp.

1.8.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

 Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca dostar-
czy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także
zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na
placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub za-
pewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwane-
go „planem bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzo-
ną przez projektanta. „Plan bioz" należy opracować zgodnie porządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając również wymagania okre-
ślone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Należy sprecyzować ogólne warunki, których powinien przestrzegać
Wykonawca w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca będzie stale utrzymywał
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku, gdy realizacja inwestycji może zwiększyć zagro-
żenie pożarowe (np. w rozbudowywanym obiekcie lub zakładzie), niezbędne jest określenie warun-
ków, których powinien przestrzegać Wykonawca przy realizacji robót.

1.9.  Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ru-
chu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do:
� przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu (w przypadku, kiedy nie

ustanowiono takiego inspektora) projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów or-
ganizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

� ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
� właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budow-

lanych,
� utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywo-

zu ziemi z wykopów,
� uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla
budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska stosowne
uzgodnienia.

1.12. Określenia podstawowe

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwier-
dzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

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

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowla-
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nych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu bu-
dowlanego,  projektów  wykonawczych,  przedmiaru  robót  i  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publi-
kacji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmiana-
mi w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geo-
dezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

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

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opi-
sowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na:

� geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi na-
ziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),

� geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,

� geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających za-
kryciu,

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających
do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych pod-
łoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozpo-
rządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego -  osoba posiadająca odpowiednie  wykształcenie  techniczne i
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on inte-
resy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział
w sprawdzianach i  odbiorach robót zakrywanych i  zanikających, badaniu i  odbiorze instalacji  oraz
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) -  opracowana przez projektanta lub dostawcę urzą-
dzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. In-
strukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji  powykonawczej
obiektu budowlanego.

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

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

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

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykona-
nego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowla-
nego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem koń-
cowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budow-
lanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez
inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się
po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospoda-
rowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
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Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych

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

Wspólny Słownik Zamówień -  jest  systemem klasyfikacji  produktów,  usług i  robót  budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzu-
pełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Roz-
porządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zama-
wiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowla-
nych,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub  zastosowania  w sposób
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyro-
bów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową.

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postano-
wieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełno-
mocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1.   Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwo-
ściach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowla-
nym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także, że
powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje
o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń  przewidywanych do realizacji  robót -
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, de-
klarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy
jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące
podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zasto-
sowanych w obiekcie budowlanym. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wy-
konawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwala-
jące na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

2.2.   Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowa-
niem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczaso-
we miejsca składowania powinny być  określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia po-
winny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru.

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

� Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbu-
dowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaga-
niom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach tech-
nicznych.

� Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informa-
cji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wyko-
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nania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4.   Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specy-
fikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzy-
ko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5.   Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materia-
łów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi in-
spektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i za-
akceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.    Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpły-
wu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  określonymi  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja
sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli  w specyfikacjach przewidziano możliwość
wariantowe go użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.
Wykonawca przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego kopie  dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w
projekcie organizacji robót oraz jakie me wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych ma-
teriałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfika-
cji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wyma-
gają specjalistycznego sprzętu transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszko-
dzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba
i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowa-
dzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfika-
cjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy re-
alizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgod-
ność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji ro-
bót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program Zapewnienia Ja-
kości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysoko-
ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projek-
towej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwes-
torskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub za-
rządzającego dotyczące akceptacji  wyboru materiałów, elementów budowlanych,  elementów robót,
wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaga-
niach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań
materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki ba-
dań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż
w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wyko-
nawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.
Wykonawca zabezpieczy sieć  punktów odwzorowania założoną  przez geodetę.  Przy wykonywaniu
prac konserwatorskich należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierowania ro-
botami budowlanymi w specjalności architektonicznej i  innych specjalnościach techniczno-budowla-
nych przy zabytkach przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane określone w przepisach
Prawa budowlanego, wykażą się co najmniej dwuletnią praktyką budowlaną przy zabytkach nierucho-
mych lub posiadają wyższe studia w zakresie konserwacji zabytków, oraz zaświadczenie konserwato-
ra zabytków właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, która ubiega się  o wydanie takiego za-
świadczenia.

5.2. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonywane metoda wybuchową 

Wykonawca jest  zobowiązany do prowadzenia robót  rozbiórkowych na podstawie decyzji  wydanej
przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiektów budowlanych
prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres nale-
ży uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Rozbiórkę wykonywaną metodą wybuchową Wy-
konawca jest zobowiązany prowadzić na podstawie dokumentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę
lub zgłoszenia do właściwego urzędu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1135).

5.3. Czynności geodezyjne na budowie

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prawidłowe,  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z
reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przy realizacji obiektów wymagających stałego nadzoru i kontroli geodezyjnej, jak np. wysokie budyn-
ki, mosty, wiadukty, chłodnie kominowe, kominy betonowe, itp. Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie
uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tym-
czasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół bu-
dowy.  Uprzątnięcie  terenu  budowy stanowi  wymóg  określony  przepisami  administracyjnymi  o  po-
rządku.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni od-
powiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiąz-
ków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzą-
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dzającemu realizacją umowy opracowanie pt. Program zapewnienia jakości.
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.

1. Część ogólna określa:

� system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub wytypo-

wanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia

mechanizmów sterujących,  a także wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

� sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu
realizacją umowy. 

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
żeniem w mechanizmy do sterowania.

� wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
� sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,
� urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i ele-
mentów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót,

� sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania progra-
mu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca będzie prowadził po-
miary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w szczegółowych specyfikacjach
technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfi-
kacjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i od-
powiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego bę-
dzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę  wykonania badań  do specjalistycznego laboratorium, in-
spektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badań. 

6.2. Pobieranie próbek

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-
bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicz-
nych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-
skiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami ba-
dań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i bada-
nia materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych
czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał do-
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datkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materia-
ły nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do ba-
dań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i ozna-
kowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

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

� pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
� dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu, 
� protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
� operaty geodezyjne, 
� książkę obmiarów robót,
� certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty technicz-

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

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właści-
wie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powi-
nien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technolo-
gicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych  robót  podstawowych.  Spis  działów
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie we-
dług Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według sys-
tematyki ustalonej indywidualne lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierają-
cych normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe
odpowiadające robotom podstawowym. 
Ogólne zasady  obmiaru robót dotyczą  umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Ob-
miar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową
i  specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wyko-
nawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmie-
rzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do
udokumentowania  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,  robót  rozbiórkowych
oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd
lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub
pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykona-
niu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i po-
dawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót ina-
czej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy po-
dawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru in-
westorskiego ważne świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie
przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót,
wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.
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7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegają-
cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołą-
czonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikają-
cych lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwa-
rancyjny).  Ponadto  występują  następujące  odbiory:  przewodów kominowych,  instalacji  i  urządzeń
technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty bu-
dowlane.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegają-
cych zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki bę-
dzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy  jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru
wyże] wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan
surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę po-
stępu robót mogą być przedmiotem odbioru.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość technicz-
ną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w cza-
sie projektowania organizacji robót.

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie usta-
lenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, należy określić ogólne
zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając wymagania, które powinien spełnić Wy-
konawca.
W obiekcie produkcyjnym, po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji tech-
nicznych związanych z obiektem budowlanym, a także urządzeń technologicznych, można przystąpić
do próbnego rozruchu technologicznego.
Do pełnego „produkcyjnego" rozruchu technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eks-
ploatacji zakładu produkcyjnego, może dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu.
Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje się z reguły odpowiedni program, łącznie z
kosztorysem rozruchu.

8.5. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykona-
nie robót budowlanych.

W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -  w obecności inspektora
nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i
usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbio-
rów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniają-
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cych i  poprawkowych,  a  także z wynikami odbiorów przewodów kominowych,  instalacji,  urządzeń
technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymen-
tach  odbiega  nieznacznie  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (z
uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyję-
tych w umowie lub kontrakcie. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi". 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

� umowy o wykonaniu robót budowlanych,

� protokołu odbioru końcowego obiektu,

� dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu
(jeżeli były zgłoszone wady),

� dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych
wad,

� innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentual-
nych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projekto-
wej umożliwiającej przygotowanie  dokumentacji powykonawczej  obiektu budowlanego. Zgodnie z
ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwo-
lenie na budowę, wchodzą m.in.:

� pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykona i inne projekty, przedmiar robót, pozwo-
lenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

� wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,

� oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budo-
wy,

� dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony,

� protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

� protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

� wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń tech-
nicznych oraz przewodów kominowych,

� geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,

� kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

� dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projek-
towe, opisy i rysunki zamiera; uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego,

� rysunki  (dokumentacja)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (nr  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła-
ścicielom urządzeń,

� oświadczenie kierownika budowy o:

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwole-

nia na budowę oraz przepisami,

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

- ulicy, sąsiedniej nieruchomości budynku lub lokalu,
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o właściwym  zagospodarowaniu  terenów  przyległych,  jeżeli  eksploatacja  wybudowanego

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

� aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla mate-
riałów i urządzeń,

� karty gwarancyjne urządzeń technicznych,

� instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powyko-
nawczej

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowla-
nym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu bu-
dowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót,
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i
ew. uzupełniające lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),

wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami tech-
nicznymi i Programem zapewnienia jakości,

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

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpie-
czeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji pod-
ziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji,

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. Rozliczenie robót

Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie dokona-
ne w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. Należy
także określić sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienia wykopów, tymczasowe prze-
kładanie instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a także prac towarzyszących, np. prace geode-
zyjne, organizacja ruchu i in. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych
przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo".

Podstawą  płatności  będą  ceny jednostkowe poszczególnych pozycji  zawarte w kosztorysie oferto-
wym, będącym załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. dokumentacja projektowa

Należy szczegółowo podać:

� jednostkę autorską (lub jednostki) dokumentacji projektowej wraz z adresem, nr. telefonów, fak-
sem, e-mailem,

� zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczególnych branż,

� jednostkę autorską specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem, e-mailem, 
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� zestawienie specyfikacji technicznych wraz z ew. numeracją oraz autorami,

� ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, które Zamawiający prze-
kazuje Wykonawcy.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Należy podać:

� podstawowe akty prawne, które wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych,

� przepisy i normy dotyczące ustalenia ogólnych wymagań odnośnie do wykonywania robót.

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia technicz-
ne dla poszczególnych rodzajów robót są  podane w punkcie 10 każdej  szczegółowej  specyfikacji
technicznej.


