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-ISPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
(STWIOR)
CZĘŚĆ OGÓLNA:
1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont elewacji budynku pałacowego technikum leśnego w Warcinie, na działce nr 109/16
w Warcinie, gm. Kępice.
2) Przedmiot i zakres robót budowlanych:
Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu elewacji wraz z wykonaniem
kolorystyki elewacji, oraz remontu zadaszeń, balkonów, tarasów wraz z pozostałymi
niezbędnymi pracami remontowymi takimi jak: izolacja przeciwwilgociowa fundamentów,
wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych, usunięcie zewnętrznych instalacji kablowych
prowadzonych po elewacjach budynku oraz pozostałych prac konserwacyjnych na
elewacjach budynku pałacowego na działce nr 109/16, w Warcinie, gmina Kępice.
Wyszczególniono następujące prace remontowe:

- Wykonanie pionowej izolacji fundamentów budynku z tynków renowacyjnych
uszczelniających w związku z projektowanym drenaŜem opaskowym

- Usunięcie istniejącej opaski betonowej wymiana gruntu wokół budynku na

-

-

-

przepuszczalny wykonaniem nowej opaski z kruszywa ze spadkiem od budynku,
ograniczonej obrzeŜem betonowym
Renowacja kamiennego cokołu budynku wraz z uzupełnieniem spoin
Wykonanie tynków renowacyjnych uszczelniających na cokole w pasie 0.8m od
gruntu
UłoŜenie tynków renowacyjnych, antywysoleniowych na ścianach piwnicznych
wewnątrz budynku wraz z odmalowaniem pomieszczeń oraz zabezpieczeniem
antygrzybicznym
Zbicie tynków zewnętrznych, zagrzybionych, odparzonych, uszkodzonych lub
odspojonych, w tym usunięcie wykonanego w latach 90tych tynku o fakturze baranek
z części środkowej „C” budynku
Wykonanie uzupełnień, reprofilacji, odgrzybienia i impregnacji oraz odmalowania
elementów betonowych tarasu wraz ze schodami tarasowymi i balustradą z tralkami
Renowacja schodów zewnętrznych (na elewacji północnej),
Wykonanie wzmocnień na spękanych murach i gzymsach
Wymiana posadzki na balkonie na elewacji południowej wraz z nowym odwodnieniem
tarasu i renowacją zewnętrznych skrzynek i rzygaczy miedzianych.
Wymiana zadaszenia nad wejściem głównym do budynku
Wymiana wszelkich obróbek blacharskich gzymsów na elewacjach
Wymiana parapetów zewnętrznych
Wymiana rur spustowych na nowe, miedziane
Oczyszczenie, malowanie balustrad i krat okiennych farbami antykorozyjnymi.
Osuszenie murów
Odgrzybienie murów preparatem grzybobójczym
Wykonanie nowych tynków renowacyjnych, anty wysoleniowych
Uzupełnienie brakujących elementów sztukaterii za pomocą zapraw
Scalenie elewacji za pomocą szpachli kontaktowej
Malowanie farbami renowacyjnymi

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.
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2. Określenia podstawowe
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco:
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem,
Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych
funkcji techniczno-uŜytkowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, ST,
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.
1.5.1 Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia
wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorom komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego.
1.5.2 Ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. JeŜeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny od
wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.
1.5.3 Zgodność robót z PB i ST
Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a
wymagania w nich zawarte, są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie moŜe
wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaŜnych błędów wezwie
projektanta do ich usunięcia).
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane
określone w PB i w ST uwaŜane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie
będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych
elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
1.6. Projekt Budowlany
„Projekt budowlany” obejmuje:
1. Projekt budowlany.
2. Przedmiar robót budowlanych.
3. Kosztorys inwestorski.
1.7. Teren budowy
1.7.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalanym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robót),
Inwestor przekaŜe teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umownie.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaŜe dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. WskaŜe punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i
usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z
dostawcą (uŜytkownikiem)
1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy.
Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.
1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
1.8.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
1.8.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być
nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.
1.8.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
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- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz unikał będzie
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a
wynikających ze skaŜenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania,
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego uŜywanego na budowie. Sprzęt
nie moŜe powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcą.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w
czasie realizacji robót obciąŜają Wykonawcą.
1.8.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natęŜeniu
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały uŜyte do robót będą miały świadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. JeŜeli
Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontaŜu naleŜy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej opłacie.
1.8.5 Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Prace poŜarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem uŜytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane poŜarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadał będzie za straty spowodowane przez poŜar wywołany przez osoby
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów
niebezpiecznych.
1.8.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał będzie przepisów dotyczących bhp. W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegające
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.
2. MATERIAŁY
2.1 Akceptowanie ukrytych materiałów
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, źródła dostaw i odpowiednie świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z
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dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia
robót. JeŜeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z
jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, te roboty zostaną nieprzyjęte i
niezapłacone.
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoje jakości
i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiału oraz Ŝeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem
osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być
uzgodniony zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i ST.
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy na Ŝądanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie
dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych
materiałów.
Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST,
PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w PB lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w PB i nie podane
przez inspektora naleŜy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą
wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcą, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, ST oraz
poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) Część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
- Bhp,
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
robót;
b) Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót :
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposaŜeniem,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom.
6.2 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB.
6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na kaŜde Ŝądanie Inspektora nadzoru.
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez
Wykonawcą w PZJ, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. JeŜeli wyniki tych badań i wykazane
raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę,
Inspektor moŜe wprowadzić stały, niezaleŜny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.
6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor moŜe dopuścić
do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcą Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą
na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kaŜde Ŝądanie.
6.6 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i
Wykonawcą w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika
budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datą i
podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,
- datę przyjęcia placu budowy,
- datę rozpoczęcia robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora,
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je prowadził,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.
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Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się takŜe:
- decyzja pozwolenia na budowę,
- protokół przekazania placu budowy,
- protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
-- protokóły odbioru robót,
- protokóły z narad i ustaleń,
- korespondencja na budowie,
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inspektora i przedstawiane na Ŝyczenie Inwestora.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Rozliczenie robót następować będzie zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym na
podstawie tabeli wartości elementów robót. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych
wykraczających poza zakres przetargu rozliczane one będą na podstawie zatwierdzonego
przez strony faktycznego zakresu robót do wykonania z zachowaniem tych samych norm,
standardów parametrów jak zamówienie podstawowe.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów
Roboty budowlano-montaŜowe, podlegające następującym etapom robót, dokonywanym
przez Inspektora:
- odbiorowi robót zanikających,
- odbiorowi częściowemu, elementów robót,
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie,
nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie,
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nie później jednak, niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcą wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi
potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca
przekaŜe Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokument
zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę, o dacie rozpoczęcia
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie
później niŜ przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego, cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w umowie.
8.5 Odbiór pogwarancyjny
Obiór pogwarancyjny 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 odbioru ostatecznego.
8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny
zawierający:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
- Dziennik budowy - oryginał i kopia,
- Dokumenty ustalające wartość końcową robót - protokół, wyniki pomiarów
kontrolnych (operaty geodezyjne),
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń sprawozdania
techniczne z prób ruchowych,
- Protokoły prób i badań,
- Protokoły odbioru robót zanikających,
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi,
- Wykaz przekazywanych kluczy,
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym inne
dokumenty wymagane przez Inwestora,
W przypadku, gdy według 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 Inwestora,
wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcą do odbioru w terminie ustalonym przez
komisję.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez
Wykonawcę, a przyjętych przez Inwestora, zgodnych z zawartą umową.
Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone w ST i PS.
Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje:
- robociznę,
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac
budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków,
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót,
- do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ryczałtową
na zakres zgodny z kosztorysami inwestorskimi.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu kaŜdego
rozdziału ST.
10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm BranŜowych, oraz innych przepisów związanych z
po- szczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).
10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z dnia 09.02.2004r. z późn.
zmianami)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 z dnia30.04.2004r.)
4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 204, poz.2087 z dnia 2004r.)
5. Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz.1386 z dnia12.09.2002r.)
6. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622 z dnia
20.11.1996r. z późn. zmianami)
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z dnia 20.06.2001r. z późn. zmianami)
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z dnia 20.06.2001r. z późn.
zmianami)
9. Ustawa z dnia 22 stycznia 2000r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 15, poz.179
z 2000r. z późn.
zmianami)
10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30,
poz.163 z późn. zmianami)
11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. Nr 147, poz.1229 z 2002r. z późn.
zmianami)
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16.09.2004r.)
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z dnia 15.06.2002r.
z
późn. zmianami)
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
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zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126 z 2003r.)
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.)
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650 z 1997r.)
17. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz.1138 z dnia 16.06.2003r.)
18. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę
oraz dróg poŜarowych (Dz.U. Nr 121, poz.1139 z dnia 16.06.2003r.)
19. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów słuŜących do ochrony
przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności
(Dz.U. Nr … z dnia 22.04.1998r.)
20. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
(Dz.U. Nr 120, poz.1021 z dnia 16.07.2002r. z późn. zmianami)
21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wy- robów budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz.1386 z 2004r.)
22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041 z 2004r.)
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 108, poz.953 z 2002r. z późn. zmianami).

Opracował
Wojciech Podruczny
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