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Załącznik nr …… do umowy 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(dalej zwaną „Specyfikacją Techniczną”) 

 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Inspektor Nadzoru (przedstawiciel Zamawiającego) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora. 

Polecenie Inspektora Nadzoru (przedstawiciela Zamawiającego) – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Przedmiar – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 

WSTĘP 

 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane w ramach: 

 

„Przebudowa pomieszczeń służby zdrowia na gabinety służby zdrowia z dostosowaniem ich do potrzeb 
działalności Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla potrzeb Stołecznego Centrum Opiekuńczo – 
Leczniczego Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa” 

 

Adres kompleksu:  

ul. Aleja Wilanowska 257 

02-730 Warszawa  

  

Charakterystyka parametrów Technicznych 

Powierzchnia części poddanej adaptacji 94,87 m2 

Powierzchnia netto projektowanych pomieszczeń 85,35 m2 

Budynek nie jest objęty opieką konserwatorską. 

 

Dane techniczne obiektu 

Budynek którego kondygnacja jest przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowany jest przy al. 
Wilanowskiej 257, 02-730  Warszawa.  

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 

45000000-7 Roboty budowlane 

45410000-4 Tynkowanie 

45440000-3 Roboty malarskie  

45231112-3 Roboty hydrauliczne 
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45317000-2 Roboty elektryczne   

 

Zakres robót zgodnie z przedmiarem obejmuje: 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń budynku przy al. Wilanowskiej 257 oraz ich 
adaptacja w celu dostosowania do działalności Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

  

Roboty wewnętrzne rozbiórkowe 

- rozebranie ścianek działowych o gr 8 cm  

- demontaż ścianek kabiny w-c wraz z drzwiami 

- rozebranie sufitów podwieszonych 

- rozebranie elementów wyposażenia 

- rozebranie obudowy konstrukcji wsporczej i spłuczek muszli ustępowej 

- demontaż grzejników żeliwnych członowych 

- wywiezienie gruzu z terenu budowy 

 

Otwory drzwiowe: 

- wykucie z muru stolarki drzwiowej 

- wykucie otworów w ścianach murowanych o grub. 18 m dla otworów drzwiowych.  

 

Posadzki: 

- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek 

- zerwanie cokolików 

 

Ściany: 

- wykucie bruzd poziomych ½ x1 w ścianach z cegieł - dla nadproży stalowych C18 w ścianach nośnych 

- wykucie poduszek betonowych 

- wiercenie otworów i obsadzenie ściągów stalowych 

- wykonanie ścian działowych z płyty gipsowo-kartonowych hydrofobizowanych na rusztach 
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowy- gr. ściany 12 cm  

- uzupełnienie ubytków między belką stalową a wykutą bruzdą  

 

Roboty elektryczne:  

- dostosowanie instalacji elektrycznej dla potrzeb nowych pomieszczeń 

- przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe  

- montaż oprawa oświetleniowych w sufitach podwieszanych – oprawa oświetlenia awaryjnego 

- montaż oprawa oświetleniowych w sufitach podwieszanych – oprawa Plexiform IMOLA 2 x 55 W. 

 

Roboty budowlane: 

 

Roboty murarsko-tynkarskie: 
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- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych hydrofobizowanych na ruszcie 
metalowym pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo – grubość ściany 12 cm.  

- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej gr. 70 mm oraz o gr. 140 mm 
pionowa 

- zaślepienie otworów w ścianie grubości 18 cm - ścianki z płyt gipsowo – kartonowych 
hydrofobizowanych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym 
dwuwarstwowym 

- wykonanie obudowy konstrukcji wsporczej i spłuczki muszli ustępowej wiszącej z płyt gipsowo – 
kartonowych hydrofobizowanych na ruszcie metalowym pojedynczym jednowarstwowym  

- wykonanie wypraw tynkowych tynkiem zwykłym kat. III na miejscach po skutej glazurze na  ścianach -
jednowarstwowo gr.15 mm  

 - przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach 

 - wykonanie gładzi gipsowej gr 3 mm jednowarstwowej na ścianach 

 - wyłożenie ścian winylową wykładziną homogeniczną do wysokości 2,05 m ponad poziom posadzki 

- zamocowanie  i powleczenie zaprawą cementową siatki na stopkach belek  

- oszprycowanie siatki cięto -ciągnioną zaprawą cementową. 

 

Izolacja  

- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej  gr 140 mm pionowej z płyt 
układanych na sucho 

 

Instalacja co 

- demontaż grzejników żeliwnych  

- wykonanie przeróbek rur przyłączeniowych do nowych grzejników  

- zamontowanie nowych grzejników stalowych dwupłytowych z głowicą termostatyczną  

- wykonanie próby i regulacji instalacji centralnego ogrzewania 

 

Instalacja wod-kan 
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- demontaż ustępu ze stelażem, pisuaru, umywalek, stanowisk mycia głównego, baterii umywalkowych 
i zmywakowa 

- przeróbki instalacji wod-kan do adaptacji do nowych potrzeb 

- montaż geberitu  do miski ustępowej montowej do ściany licowej 

 

Malowanie  

- dwukrotne malowanie ścian  

- malowanie farbą do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji nadproży 

- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi typu Latex LX satyna – ścian i sufitów  

 

Sufity podwieszane 

- wykonanie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych 

- wykonanie konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt gipsowej podwójne z kształtowników 
metalowych na stropach 

- wykonanie okładzin z płyty gipsowo – kartonowej wodoodpornej pojedynczej na stropach na 
rusztach 

 

Roboty posadzkarskie: 

- gruntowanie podłoża pod wylewki samopoziomujące  

- wykonanie warstw wyrównujących, samopoziomujących grubości 5 mm pod wykładzinę 
homogeniczną typu Medintone firmy Armstrong 

- wywinięcie wykładzin homogenicznych pasem wysokości 10 cm na ściany.  

 

Stolarka drzwiowa: 

- montaż drzwi z profili aluminiowych wewnętrznych z kompletem zamków 

Inne: 

Wentylacja mechaniczna  

- w zakresie przystosowania wnętrz pomieszczeń należy wykonać nowe podłączenie i założenie 
nowych kratek wentylacyjnych w wentylacji mechaniczne 

 

Montaż wyposażenia  

 - montaż akcesoriów do W-C typu poręcze uchylne, zasobniki na papier toaletowy, dozowniki na 
mydło itp. 

 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
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Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót . 

Roboty remontowe mogą się odbywać w godzinach od 7.00 do 20.00 w dni robocze.  

Prace remontowe będą wykonywane w czynnym budynku.                       

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa pracy. 

Roboty należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi normami. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, które mogą mieć wpływ 
na jakość i sposób wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i 
urządzeń. 

Pracownicy wykonujący poszczególne prace winni posiadać odpowiednie do wykonywanej pracy 
kwalifikacje: 

co najmniej jedna osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi (kierownik robót) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wpisaną do właściwej izby 
inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty 

 

Dokumenty odniesienia 

Roboty należy wykonywać zgodnie z: 

Zapisami Specyfikacji Technicznej; 

Obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. , poz. 290); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47 poz. 401); Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dz. U. z 2012 poz. 1059 ; Ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 21). 

 

Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z zakresem i technologią robót 
wynikającą z załączonego do zamówienia Przedmiaru robót, Specyfikacją Techniczną, zestawieniem 
elementów konstrukcyjnych i z Poleceniami Inspektora.  

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

Wraz z placem budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza 
do mediów.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na 
własny koszt. 

 

Dokumentacja 

Przetargowa dokumentacja zawiera: 

Przedmiar robót, 
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Specyfikację Techniczną, 

Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną 

Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Wykonawcy stanowią integralną część umowy o roboty budowlane, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w opisie przedmiotu 
zamówienia a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z opisem przedmiotu zamówienia i Specyfikacją Techniczną. 

 

Dane określone w opisie przedmiotu zamówienia i w Specyfikacji Technicznej 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 bliską 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 opisem przedmiotu zamówienia 
zawarte w Przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a  efekt/elementy robót 
rozebrany na koszt Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę oferty. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Teren całej budowy musi być szczelnie oddzielony grubą folią i uszczelnioną na styku  
z elementami budynku, tak  aby kurz i pył powstały przy robotach nie przedostawał się poza teren 
wykonywania prac do funkcjonującej części Przychodni. Transport ludzi oraz wszelkich materiałów 
budowlanych ma odbywać się w taki sposób aby nie utrudniać pracy Przychodni. Wykonawca 
zobowiązany jest wliczyć w koszt przedmiotu umowy konieczność przenoszenia na swoje ryzyko 
sprzętu i wyposażenia z miejsc na których realizowane będą roboty budowlane do miejsc wskazanych 
przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i odwrotnie. 

Wykonawca zobowiązany jest, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z terenem  
wykonywania robót i dokonał wizji lokalnej obiektu, w którym będzie realizował Przedmiot 
Zamówienia w Warszawie przy al. Wilanowskiej 257 oraz, że znane mu są warunki techniczne i 
utrudnienia wynikające z faktu, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w czynnym obiekcie. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
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podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 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. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 
szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zobowiązuje się prowadzić gospodarkę odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji 
umowy zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Na terenie 
prowadzenia robót mogą wystąpić liczne zagrożenia dla drzew i krzewów w postaci bezpośrednich 
uszkodzeń dlatego Wykonawca zobowiązany jest do ochrony oraz przywrócenia do stanu pierwotnego 
terenów zielonych, a także w porozumieniu z administratorem wykonać nasadzenia kompensacyjne w 
przypadku nieodwracalnego zniszczenia drzew i krzewów. 

Wykonawca uprzątnie z placu budowy Materiały po demontażu i rozbiórce.  

Przedstawi Zamawiającemu dokumenty stwierdzające składowanie Materiałów szkodliwych zgodnie z 
przepisami o ochronie środowiska (karty odpadów).  

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy 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. 

 

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 użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 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.  

 

Materiały z rozbiórki (demontażu) 

Materiały z demontażu w dobrym stanie technicznym i nadające się do dalszego wykorzystania po 
uzgodnieniu z Inspektorem, co do ich przeznaczenia.  

Materiały z demontażu nie nadające się do dalszego wykorzystania (np.: drewno,  stare drewniane 
oszklone okna z demontażu, gruz, itp.) traktowane są jako odpad , którego wytwórcą jest Wykonawca i 
który jest zobowiązany do wywiezienia go z terenu budowy do najbliższego składowiska odpadów. 
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Materiał typu papa, folie, materiały PCW, styropian itp. zakwalifikowane jako odpad, którego 
wytwórcą jest Wykonawca będą wywiezione z terenu budowy przez Wykonawcę do najbliższego 
składowiska. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadów .  

Wywóz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Wykonawca transportuje do najbliższego 
zakładu składowania. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora (przedstawiciela Zamawiającego) o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 
za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

 MATERIAŁY 

 

Źródła uzyskania Materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że Materiały zastosowane do wykonania robót są 
dopuszczone do obrotu, posiadają wymagane przepisami certyfikaty, deklaracje i spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną 
wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. 

 

Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora (przedstawiciela Zamawiającego). 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych Materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych Materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane Materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

Wariantowe stosowanie Materiałów 

Opis przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacja Techniczna nie przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju Materiału. 
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Wymagane parametry techniczne Materiałów wynikają z załączonego do zamówienia Przedmiaru 
(„kosztorysów - nakładczych”).  

 

SPRZĘT 

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji 
Technicznej, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Technicznej i Poleceniach Inspektora  
w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy do Inspektora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  
i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

TRANSPORT 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
Materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Technicznej i Poleceniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opisem przedmiotu zamówienia 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robót oraz Poleceniami Inspektora. 
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Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, opisie przedmiotu zamówienia i w Specyfikacji Technicznej, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 
Materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach Materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

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.  

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te Materiały, które posiadają: 

certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty technicznej oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą, 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną wyżej i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku Materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację Techniczną, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek Materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 

 

DOKUMENTACJA ROBÓT 

Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy – protokół wprowadzenia, 

- umowa o roboty budowlane, 

- protokoły robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbioru robót, 

- notatki z ustaleń. 

- dziennik budowy 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia i Specyfikacji Technicznej w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w 
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora. 

 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

 

Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  

 

ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi końcowemu, 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

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. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie i z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
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Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej budynku nie później niż 2 
tygodnie przed upływem okresu gwarancji. Z odbioru zostanie spisany protokół pogwarancyjny robót. 

 


