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1 Informacje Podstawowe 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne, odnosi się do 
wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących robót w 
ramach remontu oraz aranżacji wnętrza istniejącego lokalu usługowego z 
przystosowaniem do użytkowania  przez osoby niepełnosprawne, znajdującego się w 
parterowej części przy budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 9/9A.  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie prace związane i 
oznaczone wg  CPV: 
 
- 45111100-9 Rozbiórka 
- 45453000 Roboty remontowe i renowacyjne 
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Jako cześć dokumentów przetargowych i umowy, Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i stosować przy zaleceniu i wykonywaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach 
nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową Umowy. 

1.2.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

1.2.1.1 Zamawiający, Instytucja finansująca inwestycje. 

FUNDACJA AKTYWIZACJA 
ul. Wiśniowa 40b, lok. 8 
02-520 Warszawa 

1.2.1.2 Nadzór autorski, projekt wykonawczy: 

  OP ARCHITEKTEN ZT Sp. z o.o.,  
  Al. Jerozolimskie 51 lok. 2 
  00-697 Warszawa 

1.2.2 Charakterystyka przedsięwzięcia. 

Przedmiotem inwestycji jest remont oraz aranżacja wnętrza istniejącego lokalu 
usługowego z przystosowaniem do użytkowania  przez osoby niepełnosprawne, 
znajdującego się w parterowej części przy budynku mieszkalnym przy ul. 
Chałubińskiego 9/9A. 

1.2.3 Ogólny zakres robót. 

Projekt obejmuje wykonanie prac remontowych wewnętrznych: 
1. wymiana istniejącej fasady szklanej od strony ul. Nowogrodzkiej na 

odpowiadającą współczesnym standardom funkcjonalnym, technicznym i 
przystosowaną do otwierania okien przez osoby na wózkach inwalidzkich 

2. zmiana aranżacji ścian wewnętrznych działowych w związku z przystosowaniem 
pomieszczeń do pracy osób niepełnosprawnych 

3. wykonanie grupy toaletowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych 
4. wymiana instalacji c.o. 
5. wykonanie instalacji wentylacji 
6. wymiana instalacji elektrycznych 
7. wykończenie wnętrz 

Dokładny opis projektowanych prac znajduje się w Szczegółowych Specyfikacja 
Technicznych których dotyczy umowa na wykonanie prac. 
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1.2.3.1 Opis stanu istniejącego: 

Lokal którego dotyczy zamierzenie inwestycyjne zajmuje parter oraz piwnicę pawilonu 
usługowego będącego częścią 11-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego przy ul. Chałubińskiego 9/9A w Warszawie. 
Budynek został zrealizowany na podstawie pozwolenia na budowę z 31.10.1963r. 
Lokal o powierzchni około 165m2 w parterze i piwnicy o powierzchni około 50m2 
stanowi niezależną cześć budynku z własnym wejściem od strony ul. Nowogrodzkiej 
Lokal od strony ul. Chałubińskiego sąsiaduje z innym lokalem usługowym (restauracja) 
a od strony zachodniej z pomieszczeniami przyłącza elektrycznego średniego i 
niskiego napięcia. 
 
Ściany fundamentowe podziemia wykonane są z betonu wodoodpornego z dodatkiem 
wodoszczelnym oparte na ławach żelbetowych. 
Ściany parteru mają konstrukcję szkieletową tj słupy żelbetowe 25x25cm w rozstawie 
około 420cm zwieńczone żelbetowym podciągiem, wypełnienie ściany z bloczków 
gazobetonowych lub z cegły silikatowej (w obrębie trafostacji). Konstrukcja dachu to 
układ prostopadłych żelbetowych żeber i podciągów w rozstawie około 210 x~600cm 
opartych na ścianie zewnętrznej północnej, ścianach trafostacji a także na słupach 
żelbetowych w środku budynku. Stropodach nadwiesza się w kierunku elewacji 
frontowej na około 3-4m od linii słupów zlokalizowanych w środku budynku. Górna 
część stropodachu wentylowanego zamknięta jest płytami korytkowymi, na nich 
znajduje się istniejące poszycie dachu, dolna część zamknięta jest płytą żelbetową gr 
około 10cm, na płycie nadlewka z gazobetonu gr 12cm. Stropodach posiada szczelinę 
wentylowaną. 
 
Nie wprowadza się zmian w istniejącej konstrukcji budynku. 
 

1.2.3.2 Fazy robót zabezpieczających: 

 prace należy bezwzględnie rozpocząć od ogrodzenia obiektu, w celu 
uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym (dotyczy prac przy wymianie 
fasady) 

 ewentualne roboty rozbiórkowe należy organizować i przeprowadzać w sposób 
kolejny dla poszczególnych faz od góry do dołu, 

 organizacja i technologia robót powinna zapewniać uniknięcie zagrożenia 
niekontrolowanego zawalenia, upadku czy przewrócenia jakiegokolwiek elementu 
oraz stanowisk pracy, 

 prace rozbiórkowe powinny być wstrzymane gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s 
lub gdy warunki atmosferyczne (opady, zmierzch) stwarzają zagrożenia dla 
bezpieczeństwa robót, 

 poszczególne fragmenty elementów i konstrukcji, w zależności od funkcji budynku i 
technologii wykonania, będą rozbierane oddzielnie, 

 kolejność rozbiórki i wyburzania elementów powinna być określana przez 
kierownictwo robót i przekazywana pracownikom w postaci szczegółowych zadań, 

 przed rozpoczęciem robót należy odłączyć wszelkie media i instalacje zagrażające 
życiu i zdrowiu 

 

1.2.4 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji. 

 projekt architektoniczny opracowany przez OP-ARCHITEKTEN 
 dokumentacja inwentaryzacyjna wykonana przez OP- ARCHITEKTEN, 
 Ustawa Prawo Budowlane, wraz z Rozporządzeniami 
 uzgodnienia pomiędzy poszczególnymi branżami. 
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1.2.5 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle 
według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 
okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga 
uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 
czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

1.3 Definicje i skróty 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 

 Zarządzający realizacją robót - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji umowy. 

 Polecenie Zarządzającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zarządzającego realizacją robót, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót i innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Księga obmiaru - akceptowany przez Zarządzającego realizacją robót zeszyt z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
wykonanych robót w formie wyliczeń. 

 Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla innego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.3.1.1 Skróty: 

ST- Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne. 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 

1.4 Prowadzenie robót 

1.4.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
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zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.4.2 Teren budowy 

1.4.2.1 Charakterystyka terenu budowy 

Lokal usługowy znajduje się w parterowej części budynku mieszkalnego przy ul. 
Chałubińskiego 9/9A. Elewacja frontowa remontowanej powierzchni znajduje się od 
strony ul. Nowogrodzkiej. 

1.4.2.2 Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)  dokumentacje techniczną, 
2)  kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 
realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

1.4.2.3 Zabezpieczenie i ochrona terenu budowy 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) 
mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy. 

1.4.3 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera niżej wymienione dokumenty: 
1. Opis techniczny (Specyfikacje Techniczne) 
2. Dokumentację architektoniczną  

1.4.3.1 Zgodność robót z dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne przekazane Wykonawcy stanowią 
część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W 
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przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Umowie a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek.  
Jeśli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego Wykonawca sporządzi brakujące 
rysunki i Specyfikacje Techniczne na własny koszt w czterech egzemplarzach i 
przedłoży Zamawiającemu. 

1.4.4 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.4.4.1 Projekt organizacji robót 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót. 

1.4.4.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 
w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 

1.4.4.3 Program zapewnienia jakości i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
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1.4.5 Program zapewnienia jakości 

1.4.5.1 Dziennik budowy 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego 
realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
 część ogólną opisującą: 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
 sposób oraz formę zapis pomiarów, 
 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 

 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 do 
magazynowania i załadunku materiałów. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 
właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów 
robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 

 
Uwaga: 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 
certyfikatu. 

1.4.6 Dokumenty budowy 

1.4.6.1 Istotne dokumenty 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.6. dokumenty budowy 
zawierają też: 

 Dokumenty wchodzące w skład umowy,  
 Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
 Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne, 
 Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie, 
 Protokoły odbioru robót, 
 Opinie ekspertów i konsultantów, 
 Korespondencja dotycząca budowy. 

1.4.6.2 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
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1.4.7 Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.4.7.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących 
dokumentów: 

 Rysunki robocze 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Dokumentacja powykonawcza 
 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie 

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

1.4.7.2 Rysunki warsztatowe i montażowe 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, 
używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków warsztatowych i montażowych. 
Zarządzający realizacją umowy oraz Architekt pełniący nadzór autorski sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku 
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3 oraz zapis w formie 
elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy 
w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 10 zwykłych dni roboczych 
na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków warsztatowych i montażowych elementów i urządzeń 
współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający 
realizacją umowy oraz Architekt pełniący nadzór autorski otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 
przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki warsztatowe i montażowe powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. 
Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie 
elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo 
przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 
8) Data przekazania 
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O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym 
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i 
zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 
zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może 
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

1.4.7.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.4. Wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu 
robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

1.4.7.4 Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 
winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 
rysunki powykonawcze, co najmniej raz na dwa tygodnie, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

1.4.8 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki 
stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących 
po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
Strona tytułowa zawierająca: 

1) Tytuł instrukcji,  
2) Nazwę inwestycji,  
3) Datę wykonania urządzenia 
4) Spis treści  

Informacje katalogowe o producencie:  
1) Nazwa firmy i dane teleadresowe, 
2) Gwarancje producenta 
3) Wykresy i ilustracje 
4) Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
5) Dane o osiągach i wielkości nominalne 
6) Instrukcje instalacyjne 
7) Procedura rozruchu 
8) Właściwa regulacja  
9) Procedury testowania 
10) Zasady eksploatacji 
11) Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
12) Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
13) Środki ostrożności 
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14) Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 
montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej 
niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

15) Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania 

16) Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

17) Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 
sterujących  

18) Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 
sterujących i oświetleniowych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 
sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

1.4.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg 
dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem cieków 
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
oraz możliwością powstania pożaru. 

1.4.9.1 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 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. 

1.4.9.2 Materiały szkodliwe. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Materiały, które są szkodliwe tylko w czasie robót mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane 
przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.4.10 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od odpowiednich władz potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń wykazanych 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.10.1 Ochrona robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia prac. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego 
odbioru. 

1.4.10.2 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca jest zobowiązany 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. 

1.4.10.3 Dokumentacja powykonawcza. 
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Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą. 

1.5 Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza przedstawicieli działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.1 Materiały i urządzenia. 

1.5.1.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tydzień przed użyciem 
każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów 
i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie 
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i 
jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych 
źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.1.2 Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę 
do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
- w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
- zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 
do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

1.5.1.3 Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
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określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku 
stwierdzenia niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń 
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 
one przyjęte do wbudowania.  

1.5.1.4 Materiały nie odpowiadające warunkom umowy. 

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

1.5.1.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

1.5.1.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robót, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. 
Sprzęt ten nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
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2 Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Zastosowane środki transportu poziomego i pionowego i sposób ich wykorzystywania 
powinny być uzgodnione Zarządzającym. 
Materiały w okresie magazynowania będą składowane na podkładach w sposób 
uniemożliwiający stykanie się z podłożem, gromadzenia na nich opadów 
atmosferycznych i zanieczyszczeń mechanicznych. 

3 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Programem 
zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 
jeśli wymagać tego będzie poleceniami zarządzający realizacją robót. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez poleceniami zarządzającego 
realizacją robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje zarządzającego realizacją robót nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją robót uwzględni wyniki 
badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważana kwestie. Polecenia zarządzającego realizacją robót 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

3.1 Sprzęt 

 
Dopuszcza się stosowania wszelkich maszyn i urządzeń według uznania wykonawcy. 
Wszelkie użycie maszyn ciężkich należy na co najmniej 3 dni przed wykonaniem 
roboty budowlanej uzgodnić z Zarządzającym. Szczególnie dotyczy to maszyn takich 
jak: 
 Dźwigi samobieżne 
 Młoty pneumatyczne i inne narzędzia udarowe poza wiertarkami 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość robót. 
Urządzenia i sprzęt montażowy podlegający przepisom o dozorze technicznym 
powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do eksploatacji. 
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4 Kontrola jakości robót 

4.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 1.4.5. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadowalający.  
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 zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań.  

4.2 Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 
Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego 
realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

4.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca.  

4.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją robót kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości.  

4.5 Badania prowadzone przez zarządzającego realizacją robót 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, zarządzający realizacją robót uprawiony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. 
zarządzający realizacją robót, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Zarządzający realizacją robót może prowadzić badania niezależne 
do Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, zarządzający realizacją robót poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

4.6 Certyfikaty i deklaracje 

Zarządzający realizacją robót może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 
które odpowiadają wymogą Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. 
lub są oznakowane znakiem CE albo są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5 Obmiary robót 

5.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać 
obmiar co najmniej o 3 dni. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 
umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w 
m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 
wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

5.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

5.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy. 
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Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

6 Odbiór robót 

6.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez zarządzającego realizacją robót 
przy udziale Wykonawcy: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
2) odbiorowi częściowemu 
3) odbiorowi końcowemu 
4) odbiorowi ostatecznemu 

6.2 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 takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje zarządzający realizacją robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca Zarządzającemu realizacją robót. 

6.3 Przejęcie częściowe 

Przejęcie częściowe polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Przejęcia częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy przejęciu końcowym 
robót. 

6.4 Przejęcie końcowe robót 

Przejęcie końcowe polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i 
robocizny robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do przejęcia końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zarządzającego realizacją robót. Przejęcie 
końcowe robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zarządzającego realizacją robót zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 7.5. Przejęcia końcowego robót dokona Zarządzający 
realizacją robót w obecności Zamawiającego, Wykonawcy, Architekta pełniącego 
nadzór autorski. Zarządzający realizacją robót nadzoru dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacjami 
Technicznymi. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, 
uzupełniających lub wykończeniowych, Zarządzający realizacją robót w porozumieniu z 
Zamawiającym przerwie swoje czynności ustala nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez Zarządzającego realizacją robót, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, Zarządzający realizacją robót nadzoru w porozumieniu z 
Zamawiającym dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań w Umowie. 

6.5 Dokumenty do przejęcia końcowego robót 
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1) dokumentację Projektową wykonawczą z naniesionymi zmianami,  
2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i e w. uzupełniające lub zamienne) 
3) uwagi i zalecenia Zarządzającego realizacją robót nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze 

robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowane wykonanie jego 
zaleceń recepty i ustalenia technologiczne 

4) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie Specyfikacjami Technicznymi i 
programem zapewnienia jakości  

5) Deklaracje zgodności wyrobów budowlanych instrukcje obsługi urządzeń i 
eksploatacji obiektów  

6) Sprawozdanie techniczne 
7) inwentaryzację powykonawczą inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

6.6 Przejęcie ostateczne 

Przejęcie ostateczne odbędzie się po zakończeniu okresu gwarancyjnego i polegać 
będzie na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy przejęciu końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przejęcie ostateczne 
będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem kryteriów 
wyszczególnionych w punkcie 6.4 przejęcia końcowego. 

7 Podstawa płatności 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 
dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia 
należności i jej wypłaty. 

7.1 Ustalenia ogólne podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na 
podstawie przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Cena będzie obejmować: 

1) robociznę bezpośrednią, 
2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
3) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
4) koszty postępowania z istniejącymi instalacjami i mediami to jest naprawy, 

przełożenia, 
5) zabezpieczenia itp., 
6) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
7) personelu nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 

dotyczące 
8) oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
9) dzierżawienie placów, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, 
10) ubezpieczenia i koszty zarządu wykonawcy, 
11) zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
12) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte Umową 

 Ubezpieczenie robót i materiałów 
 Ubezpieczenie sprzętu 
 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
 Ubezpieczenie pracowników od wypadków 
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Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

7.3 Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskiwania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. 

8 Zapewnienie energii, wody i odprowadzenie ścieków 

 Zaopatrzenie w wodę na cele budowy  - z sieci wodociągowej znajdującej się w 
remontowanym lokalu, 

 Odprowadzenie ścieków – do kanalizacji znajdującej się w remontowanym lokalu, 
 Energia elektryczna - z sieci elektrycznej znajdującej się w remontowanym lokalu 

9 Charakterystyka ekologiczna obiektu 

Budynek nie emituje hałasu, wibracji a także promieniowania, w tym jonizującego, 
zakłóceń elektronicznych i innych, 
Obiekt nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w 
tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 
Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z 
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i 
przepisów, lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. Wszystkie 
najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 

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

2) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz 
z późniejszymi zmianami, 

3) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 

4) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157), 

5) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami, 

6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r., 
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7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 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 2004 r. Nr. 130, poz. 
1389), 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia 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). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych patentowych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 


