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1.1. WSTĘP 
1.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót zwiazanych z rozbiórką budynków przy ul Ślaskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim dz. Nr 572 i 638 obr. 34  oraz w ramach tego zadania osadzenie 10 szt koszy na śmieci  
i 6 ławek. 
1.1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.1.  
1.1.3.  Zakres robót obj ętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie  rozbiórki obiektów na dz. 
Jak w pkt 1,1,1 
1.2.0. Określenia podstawowe 
1.2.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

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

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

1.2.3. Rejestr 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 rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.2.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

1.2.5. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.2.6. Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.2.7. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.2,8. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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1.2.9. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.210. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.2.11. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zestawiony jest  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.  

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z dnia 

8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek 

upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z 

roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 

1.2.12. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wskazuje, że zapewniono zgodność wyrobu  

z PN lub aprobatą techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.2.13. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi. 

1.3.1. Przekazanie  obiektów do rozbiórki 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy plac budowy i 

obiekty do rozbiórki 

 

1.3.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  

na dokumentację projektową: 

− Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian   

i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania 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 realizacji, 

do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować 

się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 

jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie  

w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy-pomieszczenia remontowane  w należytym porządku, 

b) odpady i śmieci z terenu budowy wywozić na bieżąco, 

c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności:  

� stosować się do Ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 

Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, zm. Z 2001 r. Nr 100 poz. 1085) 

� stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Praw ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 

62, poz.627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi 

� stosować się ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.628)  

z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, 

ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej 

ich powstawanie) 
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� stosować się do Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 436) 

� stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 

1085) 

� unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek sporządzić „plan 

bioz”. 

 

1.3.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej zgodnie z Ustawą z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawą z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy 

przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.3.6. 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 o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia  

2 listopada 2002r. – dziennik Ustaw nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które powinny 

być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich 

wykorzystaniu) użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający 

1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 

instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone  

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  

dla wszelkiego rodzaju robót, w przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji  

i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, które mają być wykonane w celu przełożenia 

tych instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Inżyniera  

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i ich urządzeń Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna 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. 

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

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

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież 

roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Jeżeli przewiduje to zawarta umowy, to 

dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawcę z istniejących na terenie budowy pomieszczeń  

i urządzeń higieniczno-sanitarnych Zamawiającego. Palenie tytoniu na terenie budowy może się 

odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym 

pomieszczeniu (palarni). 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót –       Rozbiórka bud. gospodarczego                       

 7 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

� Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r.  

Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); dział Dziesiąty – „ Bezpieczeństwo i higiena 

pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110) 

� Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 

1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13, poz. 43) 

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

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.3.8. 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 robót (do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 

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

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

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.3.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

W szczególności Wykonawca dostosuje się do: 

� Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 106 poz. 

1126 z późniejszymi zmianami 

� Rozporządzenia MOSZNiL z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 66 poz. 436) 

 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 Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, 

które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając dokumentację 
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postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wymogi instytucji uzgadniających wynikające  

z uzgodnień. 

 

 

2.0. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie dostarczane materiały winny posiadać atesty i certyfikaty. 
 
2.1.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały niezbędne przy rozbiorce obiektów magazynowych powinny odpowiadać 
wymaganiom Norm  oraz posiadać aprobaty techniczne. 
Elementy małej architektury 
Ławki parkowe   dl-1,90 wys całkowitej 80 cm wys. siedziska 45 cm ławka konstrukcji betonowej 
siedzisko i oparcie listwy drewniane 
Kosze na odpady- betonowe okładzina gres szesciokątny lub ośmiokątny wys. 60 cm poj. 40 litrów 
Piasek cement  lub gotowa mieszanka betonowa 
 
2.2.2. Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów  
Wyroby i materiały do robót rozbiórkowych i elementy małej architektury: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej, 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego. 

 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
 
2.2.3. Warunki przechowywania wyrobów  
Wszystkie  dostarczone wyroby i materiały należy dostarczyć  na plac budowy tak aby zostały 
bezpośrednio zamontowane zgodnie z planem ogólnycm zagospodarowania. 
 
3.0. SPRZĘT 
Do wykonania robót rozbiórkowych- droby sprzęt podręczny  
Do montażu ławek i smietników drobny sprzęt podręczny( wiertarki,łopaty ) 
4.0  TRANSPORT 
Samochody wywrotka do wywozu gruzu zwązanego z rozbiórką 
Samochody skrzyniowe do przewozu ławek i koszy na odpady 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
5.0  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przyst ąpienia do robót  
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- Przed przystąpieniem do wykonania robót rozbiórkowych budyku gospodarczego nalęży go 
odłączyć od instalacji elektrycznej jeżeli taką posiada. 

- W czasie wykonywania prac rozbiórkowych należy przestrzegac warunków BHP. 
- Kolejno ść prac rozbiórkowych 
- Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy trapezowej rozpoczynając od jednej ze stron  kolejno 

na całej długości budynku. 
- Po zdjeciu blachy demontujemy elementy konstrukcyjne do których montowana jest blacha 
- Następnie demontujemy obudowę ścian z blachy oraz rozbieramy ściany z cegły. 
- Rozbiórka podwalin z betonu jak również posadzki  
- Całość gruzu oraz materiałow z rozbiorki należy wywieść na wysypisko i uporządkować teren. 

5.2. Elementy małej architektury 
        Elementy małej architektury  tj ławki parkowe  na podporach betonowych siedzisko i oparcie z 
listew drewnianych montujemy  w miejscach zgodnie z planem zagospodarowania. 
         Pojemniki na śmieci  poj 40 litrów wys 65 cm sześciokatne lub ośmiokątne betonowe montujemy 
w miejscach wg planu zagospodarowania. 
 
6,0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

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

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  

z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie 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 Inżynier zarządzający 

realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  

z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 

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

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

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

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

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

robót, 

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

     lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  

     w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  

     Inżynierowi; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

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

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

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

materiałów,  

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów  

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

      6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  

aby osiągnąć założoną jakość robót. 

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

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

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

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

kosztorysowej i ST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 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 metod 

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 użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca 

 
 
7.0  OBMIAR ROBÓT 
7.1  Ogólne zasady obmiaru robót  
                                                                                                                               
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, 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 ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej..  

Jednostką obmiarową dla elementów małej architektury będą szt 

Jednostką obmiarową dla robót rozbiórkowych  jest m2, m3 
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8.0. ODBIORU ROBÓT     

8.1  Rodzaje odbiorów                                                                       

W zależności od ustaleń , roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi ostatecznemu 

d) odbiorowi końcowemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

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

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

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy robót 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru 
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 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

 w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

- specyfikacje techniczne (podstawowe z  umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 

- recepty i ustalenia technologiczne 

- dokumenty zainstalowanego wyposażenia 

- dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z projektem budowlanym i ST 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   

 załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
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- instrukcje eksploatacyjne 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 
9.0  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu lub cena całkowita za pełny zakres robót 

ustalony na podstawie kosztorysu i dokumentacji budowlanej w ofercie Wykonawcy. Szczegółowy 

zapis rozliczenia na podstawie ustaleń w umowie. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

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

 i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy 

� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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Cena ryczałtowa winna obejmować pełen zakres robot na poszczególne zadania na podstawie 

dokumentacji i złączonego przedmiaru robót i specyfikacji. Podstawę płatności stanowić będą 

postanowienia zawarte w umowie. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

 

9.3. Cena jednostki obmiarowej. 

 Cena  jednostkowa ustalona na jednostkę odniesienia dla poszczególnych  rodzajów robót 

winna obejmować  wszystkie czynności związane z wykonaniem danej jednostki. 

 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawne wydane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie 

realizacji robót.  

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. 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) 

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

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

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 

 

PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-ISO 4464:1994   Tolerancja w budownictwie - Związki pomiędzy różnymi rodzajami 
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                                  odchyłek i tolerancji stosowanych w wymaganiach 

PN-ISO 3443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robót 

                                    budowlanych. 


