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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących przebudowy pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku.    
 
1.2 Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych STWiOR 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przebudowę i nadbudowę budynku świetlicy wiejskiej zgodnie z p.1.1 
W tym celu należy wykonać: 
 
Prace rozbiórkowe i demontażowe 
• demontaż parapetów zewnętrznych  
• demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych 
• skucie tynków z elewacji 
• demontaż instalacji odgromowej 
• demontaż krat nad oknami piwnicznymi 
• rozbiórka murków przy oknach piwnicznych 
• demontaż elementów elewacyjnych (lampy, skrzynka na listy, wentylatory, telefon, tabliczki 

informacyjne)  
• demontaż bramy wjazdowej 
• demontaż płytek przed wejściem do budynku 
• demontaż kostki brukowej 
• demontaż terenów utwardzonych betonowych (wejście do TP oraz w części elewacji tylnej) 
• rozbiórka lastryko (wejście do USC) 
 
Prace montażowe 
• skucie skorodowanych tynków na elewacji 
• uzupełnienie tynków i ubytków w ścianach 
• oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez mycie elewacji wodą z dodatkiem słabych 

detergentów 
• docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 12 cm 
• wyprawa elewacyjna tynkiem silikatowym 
• docieplenie podcienia i słupów wełną mineralną gr. 12 cm i montaż płyt HPL na ruszcie stalowym 
• docieplenie stropu (od spodu) przy podcieniu, styropianem gr. 15 cm 
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych poprzez dwukrotne malowanie masami 

dyspersyjnymi 
• ocieplenie ścian piwnicznych styropianem o podwyższonej odporności na działanie wody gr. 5 cm 
• montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0.55 mm 
• montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0.55 mm 
• montaż rynien z PCV Ø125 
• montaż rur spustowych z PCV Ø110 
• wymurowanie murków przy oknach piwnicznych z pustaka ceramicznego gr. 25 cm. Wymurować 25-

30 cm nad poziom gruntu 
• montaż daszków z poliwęglanu nad oknami piwnicznymi 
• wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej gr. 6 cm 
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• wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej gr. 6 cm 
• montaż instalacji odgromowej  
• malowanie drzwi zewnętrznych stalowych (wejście do piwnicy oraz do TP) 
• remont daszków nad wejściem do piwnicy oraz do USC 
• montaż barierki stalowej przy wejściu do piwnicy 
• montaż płytek przy wejściu do piwnicy 
• montaż wycieraczek stalowych 
• montaż elementów elewacyjnych (lampy, skrzynka na listy, wentylatory, telefon, tabliczki 

informacyjne) 
• udrożnienie wentylacji grawitacyjnej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należny przez to rozumieć: 
a)budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b)budowle stanowiąca całość techniczno - użytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c)obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku - należny przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3. budowli - należny przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takce części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość Użytkowa. 
 
1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takce prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.5. remoncie - należny przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
 
1.4.6. urządzeniach budowlanych - należny przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takce 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.7. terenie budowy - należny przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należny przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robot 
budowlanych. 
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1.4.9. pozwoleniu na budowę - należny przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
 
1.4.10. dokumentacji budowy - należny przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu -takce dziennik 
 
1.4.11. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi. 
 
1.4.12. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.4.13. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.14. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8 
 
1.4.15. wyrobie budowlanym - należny przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość Użytkowa. 
1.4.16. organie samorządu zawodowego - należny przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 
 
1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.18. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za 
określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.19. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.20. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robot. 
 
1.4.21. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa 
odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
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1.4.22. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
 
1.4.23. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robot. 
 
1.4.24. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.25. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robot 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
 
1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.27. projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4.28. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych. 
 
1.4.29. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 
zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych i możliwa do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
 
1.4.30. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robot - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
 
1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.4.33. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji podwykonawczej 
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obiektu budowlanego. 
 
1.4.34. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.35. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" 
lub„ dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
1.4.36. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot 
podstawowych. 
 
1.4.37. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robot. 
 
1.4.38. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robot 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
 
1.4.39. Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
W obrębie projektowanego wjazdu występują następujące elementy infrastruktury technicznej 
podziemnej (linie telefoniczne). Przed przystąpieniem do wykonania robót należy zlecić geodezyjne 
wytyczenie miejsc kolizji projektowanego wjazdu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
Na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem robot ziemnych należy sprawdzić u gestorów sieci 
infrastruktury technicznej aktualności istniejącego i projektowanego uzbrojenia. Roboty w miejscu 
skrzyżowań winny być prowadzone ręcznie w obecności przedstawicieli właściwego gestora i za ich 
wiedzą. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną.  
 
1.6 Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, projektem budowlanym, 
specyfikacja techniczną i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego oraz wymaganych w umowie. Dokona rozliczenia z 
inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
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1.7 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. Wykonawca będzie 
utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć utrzymanie robót nie później niż w 24 godziny od wezwania 
pod rygorem: wstrzymania robót z winy wykonawcy. 
 
1.8 Zgodność robót z projektem budowlanym i specyfikacja techniczną 
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 może wykorzystywać błędów w 
projekcie budowlanym lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora 
nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru 
inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z projektem budowlanym, specyfikacją 
techniczną. Dane określone w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej uważane są za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów muszą 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 projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt wykonawcy. 
 
1.9 Projekt budowlany 
Projekt budowlanym obejmuje: 
1. Projekt budowlany 
2. Przedmiar robót budowlanych 
3. Specyfikacje techniczne 
 
1.10 Teren budowy 
1.10.1 Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 10 dni przed ustalonym w umowie terminie 
przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie 
(kierownik budowy, kierownicy robót). Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie 
ustalonym w umowie. W dniu przekazania placu budowy inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów 
poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem). 
 
1.11 Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.12. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
1.12.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
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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. Wykonawca będzie 
przestrzegał praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informował inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeżeli nie dotrzymanie ww. 
wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one wykonawcę. 
 
1.12.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. Jeżeli 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 niż przed powstaniem uszkodzenia.  
 
1.12.3 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 podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób. 
 
1.12.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu 
należy do wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 
 
1.12.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 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 pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na 
zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 
1.12.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać 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 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
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bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robot. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierająca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawce wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robot i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania ropnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robot Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
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2.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt Używany do robot powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacje przed Użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
2.6. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 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 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 
 
3.1 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 projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji 
technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
odniesionymi w projekcie lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości 
nieodniesione w projekcie budowlanym i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z 
odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 
 
3.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej, normach i 
instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 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 poniesie wykonawca. 
 
3.3 Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją 
techniczną oraz poleceniami i ustaleniami inspektora. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
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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 każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem; 
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom. 
 
4. ZAKRES ROBÓT 
 
4.1 Wyznaczenie robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca wyznaczy trwale przebieg urządzeń 
podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej i o których powiadomił go Inspektor Nadzoru, 
występujących na odcinku realizowanych robot. Zabezpieczenie skrzyżowań przebiegu trasy z 
urządzeniami podziemnymi powinno być uwzględnione w stawce jednostkowej robót. 
Wykonawca, w oparciu o Dokumentację Projektowa wyznaczy w terenie i w profilu przebieg trasy 
projektowanego urządzenia i jego wyposażenia.                                                                                                       
W odległości co najmniej 2 m z każdej strony urządzenia podziemnego kolidującego z przebiegami 
trasy projektowanego urządzenia. Wykonawcy nie wolno prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu 
mechanicznego, nawet jeśli ustalona odległość istniejących przewodów podziemnych jest poza 
granicami robót w płaszczyźnie pionowej. 
Wykonawca nie może bez zgody Inspektora Nadzoru przekroczyć ustalonej granicy prowadzenia robót 
w płaszczyźnie poziomej. 
 
4.2 Wykopy 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wymogami: 
- PN – 86/B – 02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów” 
Przez cały czas trwania robót wykopy powinny być zabezpieczone oraz znakowane zgodnie z 
wymogami BHP (Dz. U. Nr 47. Póz. 401- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych). 
 
4.3. Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania prac montażowych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
W tym celu należy wykonać: 
 
Prace rozbiórkowe i demontażowe 
• demontaż parapetów zewnętrznych  
• demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych 
• skucie tynków z elewacji 
• demontaż instalacji odgromowej 
• demontaż krat nad oknami piwnicznymi 
• rozbiórka murków przy oknach piwnicznych 
• demontaż elementów elewacyjnych (lampy, skrzynka na listy, wentylatory, telefon, tabliczki 

informacyjne)  
• demontaż bramy wjazdowej 
• demontaż płytek przed wejściem do budynku 
• demontaż kostki brukowej 
• demontaż terenów utwardzonych betonowych (wejście do TP oraz w części elewacji tylnej) 
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• rozbiórka lastryko (wejście do USC) 
 
Prace montażowe 
• skucie skorodowanych tynków na elewacji 
• uzupełnienie tynków i ubytków w ścianach 
• oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez mycie elewacji wodą z dodatkiem słabych 

detergentów 
• docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 12 cm 
• wyprawa elewacyjna tynkiem silikatowym 
• docieplenie podcienia i słupów wełną mineralną gr. 12 cm i montaż płyt HPL na ruszcie stalowym 
• docieplenie stropu (od spodu) przy podcieniu, styropianem gr. 15 cm 
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych poprzez dwukrotne malowanie masami 

dyspersyjnymi 
• ocieplenie ścian piwnicznych styropianem o podwyższonej odporności na działanie wody gr. 5 cm 
• montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0.55 mm 
• montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0.55 mm 
• montaż rynien z PCV Ø125 
• montaż rur spustowych z PCV Ø110 
• wymurowanie murków przy oknach piwnicznych z pustaka ceramicznego gr. 25 cm. Wymurować 25-

30 cm nad poziom gruntu 
• montaż daszków z poliwęglanu nad oknami piwnicznymi 
• wykonanie opaski wokół budynku z kostki brukowej gr. 6 cm 
• wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej gr. 6 cm 
• montaż instalacji odgromowej  
• malowanie drzwi zewnętrznych stalowych (wejście do piwnicy oraz do TP) 
• remont daszków nad wejściem do piwnicy oraz do USC 
• montaż barierki stalowej przy wejściu do piwnicy 
• montaż płytek przy wejściu do piwnicy 
• montaż wycieraczek stalowych 
• montaż elementów elewacyjnych (lampy, skrzynka na listy, wentylatory, telefon, tabliczki 

informacyjne) 
• udrożnienie wentylacji grawitacyjnej 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
• Przed rozpoczęciem robot wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać sie z części opisowej i 
graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
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• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

 
• Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robot 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a takce w normach i wytycznych. 

 
• Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robot. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robot 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robot będzie 
przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Rodzaje odbiorów robot 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
7.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot 
oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.Odbiór robot zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot. Odbioru częściowego 
robot dokonuje sie dla zakresu robot określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z 
realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ne jakość 
wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robot w stosunku do 
wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robot. 
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Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot 
związanych z usunięciem wad, które ujawnia sie w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy)". 
 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowa 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robot wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji 
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające sie na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
•wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1 Polskie normy 
PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.” 
PN-88/B-06250 - „Beton zwykły.” 
PN-S-02205:1997- „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”  
 
9.2 Inne dokumenty 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I i cz. II „Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe” 
    
 
 


