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1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania  i odbioru robót w budynku 
Przychodni Lekarskiej w Kruszynie przy ul. Kmicica 5   

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 

wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi przeprowadzanych w budynku Przychodni Lekarskie 

Wykonanie instalacji elektrycznej 

1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

1.4.1 Dziennik budowy 
Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem- Kierownikiem 
projektu- Wykonawca  i Projektantem. 

1.4.2 Inżynier / Kierownik projektu 
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 

1.4.3 Kierownik budowy 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i  

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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1.4.4 Książka obmiarów 
Akceptowany przez inżyniera – Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera – Kierownika projektu. 

1.4.5 Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja 

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera – Kierownika projektu. 

1.4.6 Odpowiednia (bliska) zgodność 
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.7 Polecenie Inżyniera / Kierownika projektu 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera – Kierownika 

projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.8 Projektant 
Uprawniona osoba prawna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.9 Przedsięwzięcie budowlane 
Kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy 
w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.10 Przetargowa dokumentacja projektowa 
Cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.4.11 Rekultywacja 
Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.12 Ślepy kosztorys 
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 
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1.4.13 Teren budowy 
Teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
wykonywania pracy. 

1.4.14 Zadanie budowlane 
Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolna do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budową, modernizacją, przebudowa utrzymaniem 
oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest zobowiązany za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie wykonywanych robót, metody użyte 
przy prowadzeniu robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera / Kierownika projektu. 

1.5.1 Przekazanie terenu wykonywania  prac  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 
projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i 
zostaną przekazane Wykonawcy, 

Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą 
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera / Kierownika projektu stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
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obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „kontraktowych 
warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera / Kierownika projektu, który podejmuje decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

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

Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musza wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość wykonanych instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty prowadzone („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz 

utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi 
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na terenie wykonywanych robót, w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem 
projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera / Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez  Inżyniera / Kierownika projektu 
Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie technicznym przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
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Roboty o charakterze inwestycyjnym. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem 
projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera / Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez  Inżyniera / Kierownika projektu 
Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie technicznym przez cały okres realizacji zlecenia. 

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

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwość dla osób lub 
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 

toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie 
odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji prac albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym do dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określająca brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie, robót a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyliste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca  użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

Jeżeli teren pracy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

Inżynier / Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielem 
nieruchomości i dotyczący korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier / Kierownik projektu ani 
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Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji zlecenia Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach i 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 bezpieczeństwa 
publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera / Kierownika 
projektu. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera / Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z wykonanymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia  robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera / Kierownika projektu o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub  
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, Z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
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wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera / Kierownika projektu. 

1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera / Kierownika 
projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi / Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, 
Przedmiarach Robót lub szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
mogą być zastąpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych 
lub lepszych parametrów technicznych w zamiennych materiałach oraz 
uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inżyniera kontraktu. 

2.1 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez Inżyniera / Kierownika projektu. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera / Kierownika projektu. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera / Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem / 
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Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera / 
Kierownika projektu. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera / Kierownika projektu; w przypadku 
braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera / Kierownika 
projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu. 

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

Wykonawca dostarczy Inżynierowi / Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczanie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość  wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera / Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera / Kierownika 
projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazania 
Inżyniera/ Kierownika, projektu, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera 
/ Kierownika projektu,   pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 

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

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za  ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami  
SST,  PZJ, projektem organizacji robót opracowany przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inżyniera / Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny 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 Inżyniera / Kierownika  projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, 
kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera / Kierownika 
projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera / 
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera / Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz  czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inżyniera / Kierownika projektu powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera / Kierownika 
projektu, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji  Inżyniera 

/ Kierownika projektu program zapewnia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową SST oraz ustaleniami. 

 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
część ogólna opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie  wraz z oznakowaniem robót, 
sposób zapewnienia bhp, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

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

wykonywanych robót, 
 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

sposobów zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań, 

sposób postępowania z materiałami i robotami  nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
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sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier / Kierownik projektu może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

6.3 Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier / Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 , i 
które spełniają wymogi SST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty as wymagane przez SST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,  
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi / Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4 Dokumenty budowy  

( 1 ) Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
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nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jedno po 
drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera / Kierownika projektu. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
datę uzgodnienia przez Inżyniera / Kierownika projektu programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inżyniera / Kierownika projektu, 
data zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w  związku z 
warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót, 

dane dotyczące sposobu wykonywania  zabezpieczenia robót, 
inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zająca 
stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inżyniera / Kierownika 
projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

( 2 ) Książka obmiarów   
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
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( 3 )  Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) i (2) 

następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizacja zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 

( 4 ) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera / Kierownika 

projektu i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 

Obmiaru robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera / 
Kierownika o zakresie obmierzania robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia  wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera / Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera 
Kierownika projektu 

7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Ilości, które mają być obmierzone w oparciu o powierzchnie będą wyznaczone 

w m2 (metr kwadratowy). 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  

będą zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa  legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy 
w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni będą uzupełnione odpowiednimi  

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/ 
Kierownikiem projektu.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 
odbiorowi robót znikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
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odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania  ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier / Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednocześnie powiadomieniem Inżyniera / 
Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
działania  budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera / 
Kierownika projektu. 

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

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier / Kierownik 
projektu. 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznie będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera / 
Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera / Kierownika projektu 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inżyniera / Kierownika projektu  i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją  projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do ostatecznego odbioru. 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować 
następujące dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

recepty i ustalenia technologiczne, 
dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
deklaracja zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SST i ew. PZJ, 
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie 
z SST i PZJ, 

rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
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w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie wizualnej  oceny obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  „Odbiór ostateczny 
robót”.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Ustalenia ogólne. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej ( Dz. 
U. Nr 138, poz. 1555). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Część instalacyjna 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
2. 1. 1. Obowiązki inwestora 
 
Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze 

dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy 
Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i 

w czasie przedstawionym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez 
Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu 
realizacji inwestycji. 

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Zawiadomienie właściwych organów (Inwestor )  oraz projektanta ( Zakład 

Usługowo Projektowy Częstochowa ul Północna 18), co najmniej na 7 
dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika 
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązku j. 
w. 

 
2. 1. 2. Obowiązki wykonawcy 
 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 

zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do 
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zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, 
Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz 
harmonogram i terminarz wykonania robót – zaakceptowany przez 
Inwestora 

Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami 
prawa budowlanego. Treść tablic i miejsc ustawienia należy uzgodnić z 
inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie 
placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru 
końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

Zorganizowanie terenu budowy 
Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i 

poziomów odniesienia (tu dotyczy sieci zewnętrznych) 
Wykonanie niwelacji terenu (tu stan istniejący do odtworzenia) 
Zabezpieczenie dostawy mediów 
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 
Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczególności: 

paliwem, olejem, chemikaliami. 
Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
Możliwością powstania pożaru 
Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym 
Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem 

robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie 
sieci i instalacje przed uszkodzeniem. 

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami 
oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy( od przejęcia placu do 
odbioru końcowego robót). 

Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i 
prywatnej 

W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć 
wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest 
zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze 
konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 
socjalno – sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

 
 
 
2. 1. 3. Materiały i sprzęt 
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Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadać 
odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
akceptację inspektora nadzoru 

Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich 
właściwą jakość i przydatność do robót 

Składowanie materiałów wg asortymentu  z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek 

Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót 
określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i 
S. T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

 
2. 1. 4. Transport 
 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo 

powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do 
przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów. 

 
 
2. 1. 5. Wykonywanie robót 
 
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane z zgodnie z 

obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi 
pozwoleniami na budowę  a także wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 
kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich 
rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi 
Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy 
posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i 
kontroli budowlanych ).  

 
2. 1. 6. Dokumenty budowy 
 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany 
prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty 
budowy: 

dziennik budowy 
księgę obmiarów 
dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
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atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
dokumenty pomiarów cech geometrycznych 
protokołów odbiorów robót 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich 

formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik 
budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz 
Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje także: 

przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
autorowi projektu 
osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego – tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych 
księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 

wyliczeń i zestawień wykonywanych robót w układzie 
asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru 
prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiarów 
przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. 

 
 
 
2. 1. 7. Kontrola jakości robót 
 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów – 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków 
przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do 
akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony 
sposób wykonywania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

Terminy i sposób prowadzenia robót 
Organizację ruchu na budowie 
Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP) 
Wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę 
Wykaz środków transportu 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót 
Wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego 
Opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia 
robót 

Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 
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W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 
wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 
przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla 

zachowania odpowiedniej ich jakości 
określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót 
prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów 
wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem 
 
Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania 

przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty 
obciążają Inwestora  jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi 
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

 
2. 1. 8. Obmiar robót 
 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i 
wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty 
zawarte w kontakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w 
jednostkach zgodnych z kosztorysem ślepym. Obmiar powinien być 
wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych – 
przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur 
powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone 
do niej w formie załącznika. 

 
2. 1. 9. Odbiór robót 
 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz 

określenie ich wartości technicznej. Odbiór robót zanikających – jest to 
ocena ilości i jakości, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed 
ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie 
realizacji zanikają.  

Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony 
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót wchodzących 
w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

Odbiór ostateczny – (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej 
jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz 
prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
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2. 1 10. Dokumenty do odbioru robót 
 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 

następujące dokumenty: 
- Dokumentację projektową 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księgi obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
- Ocenę stanu faktycznego – sporządzoną na podstawie wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas 
odbioru 

- Sprawozdania techniczne 
- Dokumentację podwykonawczą 
- Operat kalkulacyjny 

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót 
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na 
dokonywanie zmiany 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 
 

2. 1. 11. Tok postępowania przy odbiorze 
 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku 

budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w 
zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny 
operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze 
końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez 
Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na 
podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i 
oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z 
dokumentacją projektową oraz z protokołami dotyczącymi 
wprowadzanych zmian. W przypadku stwierdzenia przez Komisję 
nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w granicach 
tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne – 
dokonuje się odbioru. W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, 
mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za 
wady trwałe. 
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Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od 
wymaganej w dokumentacji projektowej – to roboty te wyłącza z 
odbioru. 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie 
i w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. Roboty dodatkowe 
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są 
na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej 
określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy 
obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania 
robót. 

 
 
2. 2. 1. Przedmiot 
 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z rozbiórką i montażem instalacji 
elektrycznej  Specyfikacja techniczna (ST) – jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 
 
 
2. 2. 2. Zakres robót instalacji elektrycznej 
 
Mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach., wykucie i 

zabetonowanie bruzd dla instalacji  elektrycznych 
Demontaż istniejącej instalacji elektrycznych 
Montaż przewodów instalacji elektrycznych  
Montaż osprzętu instalacyjnego 
Montaż rozdzielń 
Pomiary rezystancji uziomów ,izolacji, skuteczności ochrony przed porażeniem. 
Mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach, wykucie i 

zabetonowanie bruzd dla instalacji elektrycznych 
Wywóz gruzu 
 
2. 2. 4. Materiały 
 
Instalacje elektryczne  oprawy oświetleniowe. ,łączniki ,gniazda wtykowe 

przycisk dzwonkowy, dzwonek, przewody elektryczne ,puszki 
instalacyjne ,złącze pomiarowe ,kable zasilające rozdzielnie, drut 
stalowy ,taśma stalowa ,uchwyty instalacji odgromowej 

 
2. 2. 5. Sprzęt 
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Drabinka ,młotki wiertarki śrubokręty przyrządy pomiaru izolacji i oporności 
izolacji, betoniarka, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do 

metalu, kocioł do lepiku, spawarka elektryczna,  
 
2. 2. 6. Transport 
 

Samochód wywrotka, samochód skrzyniowy, ciągnik kołowy, samochód 
dostawczy, samochód samowyładowczy, przyczepa skrzyniowa 

Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska. 
 
2. 2. 7. Wykonanie robót 
 

Roboty montażowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać 
ręcznie i ostrożnie. W przypadku natrafienia na przedmioty o 
charakterze zabytkowym lub archeologicznym należy niezwłocznie 
wstrzymać prace i zawiadomić Inspektora oraz Nadzór Autorski. 
Roboty ziemne wykonywać w koordynacji z renowacją fundamentów, 
robotami zbrojarskimi i wykonaniem przyłączy. 

      -demontaż instalacji należy wykonać ręcznie 
Bruzdy pod nowe instalacje elektryczne wykonać mechanicznie 
Montaż puszek instalacyjnych 
Montaż rurek i przewodów instalacyjnych 
Wykonanie tynków 
Wciąganie przewodów elektrycznych 
Wykonanie malowania ścian 
Instalowanie rozdzielń elektrycznych 
Wykonanie pomiarów  
 
2. 2. 8. Kontrola jakości 
Kontrola jakości polega na wykonaniu pomiarów izolacji ,rezystancji działania  
, pozostałe roboty montażowe winny być realizowane zgodnie z  Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 
Instalacyjnych .  

 
2. 2. 9. Jednostka obmiaru 
długości kabli i przewodów –m  ilość osprzętu w szt. 
 
2. 2. 10. Odbiór robót 
 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót 
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	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ WRAZ Z REMONTEM INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU KOMUNALNO-MIESZKALNYM
	W KRUSZYNIE UL. KMICICA 5
	1. WSTĘP.
	1.1 Przedmiot SST.

	Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  i odbioru robót w budynku Przychodni Lekarskiej w Kruszynie przy ul. Kmicica 5
	1.2 Zakres stosowania SST

	Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
	1.3 Zakres robót objętych SST.

	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi przeprowadzanych w budynku Przychodni Lekarskie
	Wykonanie instalacji elektrycznej
	1.4 Określenia podstawowe

	Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
	1.4.1 Dziennik budowy

	Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania ...
	1.4.2 Inżynier / Kierownik projektu

	Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
	1.4.3 Kierownik budowy

	Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
	1.4.4 Książka obmiarów

	Akceptowany przez inżyniera – Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzen...
	1.4.5 Materiały

	Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera – Kierownika projektu.
	1.4.6 Odpowiednia (bliska) zgodność

	Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robót budowlanych.
	1.4.7 Polecenie Inżyniera / Kierownika projektu

	Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera – Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
	1.4.8 Projektant

	Uprawniona osoba prawna będąca autorem dokumentacji projektowej.
	1.4.9 Przedsięwzięcie budowlane

	Kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
	1.4.10 Przetargowa dokumentacja projektowa

	Cześć dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
	1.4.11 Rekultywacja

	Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
	1.4.12 Ślepy kosztorys

	Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.
	1.4.13 Teren budowy

	Teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu wykonywania pracy.
	1.4.14 Zadanie budowlane

	Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, przebudowa u...
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

	Wykonawca jest zobowiązany za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie wykonywanych robót, metody użyte przy prowadzeniu robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera / Kierownika proje...
	1.5.1 Przekazanie terenu wykonywania  prac

	Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp...
	Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
	1.5.2 Dokumentacja projektowa

	Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
	zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
	Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
	1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

	Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera / Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dok...
	W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera / Kierownika projektu, który podejmuje decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
	W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
	Dane określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza wykazywać zgodność  z określonymi wymagania...
	W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane i wyko...
	1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
	Roboty prowadzone („pod ruchem”)

	Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie wykonywanych robót, w okresie trwania r...
	Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera / Kierownika projektu, tablic informa...
	Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
	Roboty o charakterze inwestycyjnym.

	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
	Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające.
	Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera / Kierownika projektu, tablic informa...
	Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
	1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
	W okresie trwania i wykańczania robót Wykonawca będzie:
	utrzymywać teren robót i wykopy w stanie bez wody stojącej,
	podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwość dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z...
	Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
	lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
	środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
	Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,
	zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
	możliwością powstania pożaru.
	1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa

	Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz mas...
	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 prac albo przez personel Wykonawcy.
	1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

	Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
	Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym do dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
	Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określająca brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
	Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie, robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie p...
	Jeżeli Wykonawca  użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
	1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej

	Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w rama...
	Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.
	Jeżeli teren pracy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, sp...
	Inżynier / Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielem nieruchomości i dotyczący korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier / Kierownik projektu ani Zamawi...
	1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy

	Podczas realizacji zlecenia Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach i 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 bezpieczeństwa publicznego.
	Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
	1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót

	Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera / Kierownika projektu.
	Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera / Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
	1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

	Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie t...
	Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związany...
	1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

	Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych...
	2. MATERIAŁY
	Wszystkie materiały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robót lub szczegółowych Specyfikacjach Technicznych mogą być zastąpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych parametrów technicznych w zamiennych materia...
	2.1 Wariantowe stosowanie materiałów

	Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, a...
	2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów

	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera / Kierownika projektu.
	Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem / Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera / Kie...
	3. SPRZĘT
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości ws...
	Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera / Kierownika projektu.
	Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
	Wykonawca dostarczy Inżynierowi / Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczanie sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.
	Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
	Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera / Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sp...
	Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera / Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
	4. 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 powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazania Inżyniera/ Kierownika, projektu, w terminie przewidzianym umową.
	Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczon...
	Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
	5. WYKONANIE ROBÓT
	Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za  ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami  SST,  PZJ, projektem organizacji robót opracowany przez...
	Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
	Wykonawca jest odpowiedzialny 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 Inżyniera / Kierownika  projektu.
	Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera / Kierownik...
	Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera / Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
	Decyzje Inżyniera / Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu de...
	Polecenia Inżyniera / Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera / Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót.
	Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
	6.1 Program zapewnienia jakości

	Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji  Inżyniera / Kierownika projektu program zapewnia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe ...
	Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
	część ogólna opisującą:
	organizację wykonania robót, w tym terminy i sposoby prowadzenia robót,
	organizację ruchu na budowie  wraz z oznakowaniem robót,
	sposób zapewnienia bhp,
	wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
	wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
	system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
	część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
	wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,
	rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
	sposobów zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań,
	sposób postępowania z materiałami i robotami  nie odpowiadającymi wymaganiom.
	6.2 Zasady kontroli jakości robót

	Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
	Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier / Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
	6.3 Certyfikaty i deklaracje

	Inżynier / Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
	certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
	deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
	Polską Normą lub
	Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 , i które spełniają wymogi SST.
	W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty as wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,  określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
	Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi / Kierownikowi projektu.
	Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
	6.4 Dokumenty budowy
	( 1 ) Dziennik budowy


	Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepis...
	Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
	Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo...
	Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inżyniera / Kierownika projektu.
	Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
	datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
	datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
	datę uzgodnienia przez Inżyniera / Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
	terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
	przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
	uwagi i polecenia Inżyniera / Kierownika projektu,
	data zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
	zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
	wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
	stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w  związku z warunkami klimatycznymi,
	zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
	dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
	dane dotyczące sposobu wykonywania  zabezpieczenia robót,
	inne istotne informacje o przebiegu robót.
	Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zająca stanowiska.
	Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje  Inżyniera / Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
	( 2 ) Książka obmiarów

	Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
	( 3 )  Pozostałe dokumenty budowy

	Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) i (2) następujące dokumenty:
	pozwolenie na realizacja zadania budowlanego,
	protokoły przekazania terenu budowy,
	umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
	protokoły odbioru robót,
	protokoły z narad i ustaleń,
	korespondencję na budowie.
	( 4 ) Przechowywanie dokumentów budowy

	Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
	Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
	Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera / Kierownika projektu i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1 Ogólne zasady obmiaru robót

	Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
	Obmiaru robót wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera / Kierownika o zakresie obmierzania robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
	Wyniki obmiarów będą wpisane do książki obmiarów.
	Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera / Kierownika proje...
	Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera Kierownika projektu
	7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów.

	Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
	Ilości, które mają być obmierzone w oparciu o powierzchnie będą wyznaczone w m2 (metr kwadratowy).
	Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
	Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
	7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

	Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  będą zaakceptowane przez Inżyniera / Kierownika projektu.
	Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa  legalizacji.
	Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez Wykonawcę  utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
	7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

	Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
	Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania.
	Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
	Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
	Wymiary skomplikowanych powierzchni będą uzupełnione odpowiednimi  szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony...
	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1 Rodzaje odbiorów robót

	W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
	odbiorowi robót znikających i ulegających zakryciu,
	odbiorowi częściowemu,
	odbiorowi ostatecznemu,
	odbiorowi pogwarancyjnemu.
	8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robót.
	Odbioru robót dokonuje Inżynier / Kierownik projektu.
	Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadomieniem Inżyniera / Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpise...
	8.3 Odbiór częściowy

	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier / Kierownik projektu.
	8.4 Odbiór ostateczny robót
	8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego


	Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
	Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznie będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera / Kierownika projektu.
	Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera / Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
	Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera / Kierownika projektu  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgo...
	W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
	W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
	W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją  projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i...
	8.4.2 Dokumenty do ostatecznego odbioru.

	Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
	Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
	dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
	szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
	recepty i ustalenia technologiczne,
	dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),
	deklaracja zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
	opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
	rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
	geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
	kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
	W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
	Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
	Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
	8.5 Odbiór pogwarancyjny

	Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
	Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie wizualnej  oceny obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  „Odbiór ostateczny robót”.
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
	9.1 Ustalenia ogólne.

	Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
	Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
	Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
	Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
	robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
	wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
	wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
	koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
	podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
	9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne

	Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
	Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej ( Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
	2. Część instalacyjna
	2.1. Wymagania ogólne
	2. 1. 1. Obowiązki inwestora
	Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy
	Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.
	Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
	Zawiadomienie właściwych organów (Inwestor )  oraz projektanta ( Zakład Usługowo Projektowy Częstochowa ul Północna 18), co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o prze...
	2. 1. 2. Obowiązki wykonawcy
	Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie ...
	Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsc ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu bu...
	Zorganizowanie terenu budowy
	Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów odniesienia (tu dotyczy sieci zewnętrznych)
	Wykonanie niwelacji terenu (tu stan istniejący do odtworzenia)
	Zabezpieczenie dostawy mediów
	Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:
	Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.
	Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami
	Możliwością powstania pożaru
	Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym
	Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
	Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy( od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).
	Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej
	W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, projektanta i władze konse...
	Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
	2. 1. 3. Materiały i sprzęt
	Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru
	Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót
	Składowanie materiałów wg asortymentu  z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek
	Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S. T. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.
	2. 1. 4. Transport
	Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.
	2. 1. 5. Wykonywanie robót
	Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane z zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę  a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosz...
	2. 1. 6. Dokumenty budowy
	W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy:

	dziennik budowy
	księgę obmiarów
	dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych
	atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych
	dokumenty pomiarów cech geometrycznych
	protokołów odbiorów robót
	Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokony...
	przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego
	autorowi projektu
	osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego – tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych
	księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonywanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem ślepym. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie potwierdzenie obmiarów przez In...
	2. 1. 7. Kontrola jakości robót
	Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów – odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robó...
	Terminy i sposób prowadzenia robót
	Organizację ruchu na budowie
	Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP)
	Wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę
	Wykaz środków transportu
	Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót
	Wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego
	Opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót
	Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom
	W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:
	wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości
	przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości
	określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót
	prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów
	wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem
	Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora  jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
	2. 1. 8. Obmiar robót
	Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są p...
	2. 1. 9. Odbiór robót
	Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej. Odbiór robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu rob...
	Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.
	Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.
	Odbiór ostateczny – (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
	2. 1 10. Dokumenty do odbioru robót
	Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:
	Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
	2. 1. 11. Tok postępowania przy odbiorze
	Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze...
	Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokument...
	Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej – to roboty te wyłącza z odbioru.
	Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowe...
	2. 2. 1. Przedmiot
	Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką i montażem instalacji elektrycznej  Specyfikacja techniczna (ST) – jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
	2. 2. 2. Zakres robót instalacji elektrycznej
	Mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach., wykucie i zabetonowanie bruzd dla instalacji  elektrycznych
	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznych
	Montaż przewodów instalacji elektrycznych
	Montaż osprzętu instalacyjnego
	Montaż rozdzielń
	Pomiary rezystancji uziomów ,izolacji, skuteczności ochrony przed porażeniem.
	Mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach, wykucie i zabetonowanie bruzd dla instalacji elektrycznych
	Wywóz gruzu
	2. 2. 4. Materiały
	Instalacje elektryczne  oprawy oświetleniowe. ,łączniki ,gniazda wtykowe przycisk dzwonkowy, dzwonek, przewody elektryczne ,puszki instalacyjne ,złącze pomiarowe ,kable zasilające rozdzielnie, drut stalowy ,taśma stalowa ,uchwyty instalacji odgromowej
	2. 2. 5. Sprzęt
	Drabinka ,młotki wiertarki śrubokręty przyrządy pomiaru izolacji i oporności izolacji, betoniarka, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu, kocioł do lepiku, spawarka elektryczna,
	2. 2. 6. Transport
	Samochód wywrotka, samochód skrzyniowy, ciągnik kołowy, samochód dostawczy, samochód samowyładowczy, przyczepa skrzyniowa
	Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska.
	2. 2. 7. Wykonanie robót
	Roboty montażowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	W związku z zabytkowym charakterem obiektu prace należy wykonywać ręcznie i ostrożnie. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym należy niezwłocznie wstrzymać prace i zawiadomić Inspektora oraz Nadzór Autorski....
	-demontaż instalacji należy wykonać ręcznie
	Bruzdy pod nowe instalacje elektryczne wykonać mechanicznie
	Montaż puszek instalacyjnych
	Montaż rurek i przewodów instalacyjnych
	Wykonanie tynków
	Wciąganie przewodów elektrycznych
	Wykonanie malowania ścian
	Instalowanie rozdzielń elektrycznych
	Wykonanie pomiarów
	2. 2. 8. Kontrola jakości
	Kontrola jakości polega na wykonaniu pomiarów izolacji ,rezystancji działania
	, pozostałe roboty montażowe winny być realizowane zgodnie z  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Instalacyjnych .
	2. 2. 9. Jednostka obmiaru
	długości kabli i przewodów –m  ilość osprzętu w szt.
	2. 2. 10. Odbiór robót
	Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót

