Załącznik Nr 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
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Nazwa obiektu lub robót budowlanych:

Budynek Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z
siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167c

Nazwa i adres Inwestora:

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w
Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167c

Kod CPV:

45 21 00 00

Roboty budowlane w zakresie budynków

Bielsko – Biała, 10 sierpień 2012 r.
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I.

1.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT

OKREŚLENIE INWESTYCJI
1.1. Rodzaj,

nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa istniejącego budynku Katolickiego Ośrodka
Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” (przedsiębiorstwa
podmiotu leczniczego, gdzie podmiotem leczniczym jest Fundacja
Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”)
w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167c, na działkach nr 1471/8
i 1471/9 o część mieszkalną, przewiązkę komunikacyjną i aulę oraz
zmianę konstrukcji dachu na istniejącym budynku
1.2. Uczestnicy
1.2.1.

procesu inwestycyjnego:

Inwestor:

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”
43-346 Bielsko - Biała
ul. Barkowska 167c
1.2.2.

Instytucja/organ finansująca inwestycję:

Zarząd Województwa Śląskiego
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”
1.2.3. Wykonawca:

po dokonaniu złożonych ofert
1.3. Charakterystyka

przedsięwzięcia.
Celem przedsięwzięcia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie
istniejącego budynku
Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży
„Nadzieja” (przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, gdzie podmiotem leczniczym jest
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”) w Bielsku-Białej przy ul.
Barkowskiej 167c, na działkach nr 1471/8 i 1471/9 o część mieszkalną, przewiązkę
komunikacyjną i aulę oraz zmianę konstrukcji dachu na istniejącym budynku i obejmuje:
•
Roboty ziemne i fundamentowe,
•
Podkłady pod posadzkowe na gruncie,
•
Ściany parteru,
•
Parter – elementy żelbetonowe konstrukcyjne – strop nad parterem,
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•
•
•
•
•
•

Ściany piętra,
Piętro – elementy żelbetonowe konstrukcyjne - strop nad piętrem,
Poddasze – ściany i elementy żelbetonowe,
Kominy wentylacyjne,
Roboty rozbiórkowe – aula i istniejący dach,
Konstrukcja i pokrycie dachu.

Szczegółowy zakres robót opisany jest w przedmiarze robót.
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca
podstawę do realizacji robót.
1.4.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych.
o przedmiary robót,
o dokumentacja projektowa
1.4.2.

Spis specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót:
o ogólna specyfikacja techniczna

1.4.3.

Zgodność robót z dokumentacją techniczną.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność
z dokumentacją kontraktową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać
wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji, uzgodnień
i poleceń ZRU. Dokumentacja dostarczona przez Inwestora, Specyfikacja
Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach
poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność ich ważności:
Umowa,
Przedmiary robót,
Ustalenia i polecenia ZRU.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
dostarczonych przez Inwestora, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.
2.
3.

1.5. Określenia

podstawowe.
Ilekroć w STWiOR jest mowa o:

•

•

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
o budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
o budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami
i urządzeniami,
o obiekt małej architektury,
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

•

budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego

•

robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
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•

terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

•

certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez
notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego
wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub
jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją
techniczną.
• dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą
się z dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
• aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
• wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
• inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia
budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on
jego interesy na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych
robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również w odbiorze gotowego obiektu.
• kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez
Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
• rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć akceptowaną przez ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez ZRU.
•
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne
i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
• odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone –
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
• odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć
nieformalną nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów
•
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•

•

•
•
2.

kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako
„odbiór końcowy”.
odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną
nazwę czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na
protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale niebędąca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej.
wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji
produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień
publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu
zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
zarządzającym realizacją umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub
fizyczną określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej
zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną do
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym
w udzielonym pełnomocnictwie.
STWiOR - należy przez to rozumieć: specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót
ZRU - należy przez to rozumieć: zarządzający realizacją umowy

PROWADZENIE ROBÓT.
2.1. Ogólne zasady

wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją ofertową, wymaganiami
specyfikacji, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją
umowy (ZRU).
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy,
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia
miejsca robót, wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje zarządzającego
realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne
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niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
2.2. Teren

budowy.

2.2.1.

Charakterystyka terenu budowy.
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działek, na których
zlokalizowany jest obiekt.

2.2.2.

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie
i na warunkach określonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
• dokumentację techniczną określoną w pkt. l .4,
• kopie ewentualnych uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń uzyskanych w czasie
przygotowywania robót do realizacji, przez zamawiającego dla
umożliwienia prowadzenia robót.

2.2.3.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy oraz
wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót
od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres
urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca w sposób szczególny
zobowiązany jest do zorganizowania robót w sposób zapewniający pełne
bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w budynku.

2.2.4.

Ochrona własności i urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji
naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie robót
budowlanych, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje, aby te
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek
poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy
o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie
odpowiedzialny za ich naprawę.

2.2.5.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca
będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na
terenie budowy, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych
czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6.

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

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie
z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ. Na jego podstawie musi zapewnić, aby
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia
i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy.
2.4.1.

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym
przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeby zamawiającego
jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy, aż po zakończenie robót. Zapisy do dziennika należy
prowadzić na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis powinien zawierać: datę,
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Zapisy powinny
być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim,
bez pozostawiania przerw. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane
do dziennika budowy powinny być numerowanie i datowanie zarówno przez
wykonawcę jak i ZRU.
W szczególności w dzienniku budowy powinien być zapisane następujące
informacje:
• data przejęcia przez wykonawcę terenu budowy,
• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów
robót,
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•

postęp robót, problemy i przeszkody napotkane w czasie realizacji robót,
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień i przerw
w robotach,
• daty, przyczyny okresy trwania i uzasadnienia jakiegokolwiek zawieszenia
realizacji robót z polecenia ZRU,
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót,
mające wpływ na czasowe ich ograniczenie,
• komentarze i instrukcje ZRU,
• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,
• dane na temat prac geodezyjnych,
• dane na temat zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
• dane na temat jakości materiałów i ich zgodności z dokumentacją
projektową i wymogami zamawiającego, poboru próbek i wyników badań
z określeniem, przez kogo zostały pobrane i przeprowadzone badania,
• inne istotne informacje o postępie robót
• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów,
Wszystkie wyjaśnienia i komentarze wpisane do dziennika budowy przez
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości
i akceptacji ZRU. Wszystkie decyzje ZRU, wpisane do dziennika budowy,
muszą być podpisane przez wykonawcę, który je akceptuje lub się do nich
odnosi. ZRU jest zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.
•

2.4.2.

Książka obmiaru robót.
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy
postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary
wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru
robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez
wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy.

2.4.3.

Inne istotne dokumenty budowy.
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w pkt. 2.4.1 i pkt. 2.4.2 dokumenty
budowy zawierają też:
• dokumenty wchodzące w skład umowy,
• protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne,
• instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania/notatki ze
spotkań i narad na budowie,
• protokoły odbioru robót,
• opinie ekspertów i konsultantów,
• korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4.

Przechowywanie dokumentów budowy.
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we
właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty budowy będą stale
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.4.5.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania
budowy.
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W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest
zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy
następujących dokumentów:
• rysunki robocze,
• dokumentacja powykonawcza.
3.

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

4.

MATERIAŁY.
4.1. Źródła

uzyskiwania materiałów.
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej i w poszczególnych
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przed
użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych
wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Akceptacja
zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania
prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej
specyfikacji technicznej.

4.2. Kontrola materiałów.
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę
materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do
pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych
prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.
4.3.

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

nieodpowiadające wymaganiom umowy.
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez
wykonawcę z placu budowy.

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie,
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one
w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego
realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
4.6. Stosowanie materiałów

zamiennych.
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały
zamienne, inne niż przewidziane w dokumentacji lub szczegółowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją umowy
przynajmniej na dwa tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5.

SPRZĘT.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach
technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

6.

TRANSPORT.
Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających
z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nieodpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych.

7.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
7.1. Zasady

kontroli jakości robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych.
7.2. Badania

i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający
realizacją umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek
i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający
realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.

7.3. Certyfikaty i deklaracje.
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i 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 informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą, Europejską 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. Znajdują się w wykazie wyrobów,
o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań
będą odrzucone.
8. OBMIARY ROBÓT.
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem,
że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez
zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one
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być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania
robót.
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
9.1. Rodzaje

odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym
odbiorom:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

9.1.1.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie
jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 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 tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni robocze od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową,
STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

9.1.2.

Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

9.1.3.

Odbiór ostateczny (końcowy).
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót
oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
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Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W toku odbioru
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
9.1.4.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót,
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
• dokumentację
powykonawczą,
tj.
dokumentację
projektową
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz
ewentualnymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
• protokoły odbiorów częściowych,
• ustalenia technologiczne,
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
zgodne z STWiOR i programem zapewnienia jakości,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z STWiOR,
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 i stwierdzi ich wykonanie. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty związane z odbiorem robót w tym wszelkie opłaty za
uzgodnienia, opracowania geodezyjne i inne opłaty związane z dokumentami
i czynnościami odbiorowymi.

9.1.5.

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na
ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się
w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie
okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie odbiór
ostateczny (końcowy) robót.

9.2. Ustalenia

ogólne podstawy płatności.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za
jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez
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Zamawiającego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem
podatku VAT.
• Wszelkie koszty urządzenia i likwidacji stanowisk pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy i

normatywy.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami
i normatywami.

10.2. Przepisy prawne.
• Ustawa Prawo
•

•
•
•
•

•

•

•

•

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141)
z późniejszymi zmianami
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92
poz.881 z póź.zm.)
Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz.
1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr
30/1989 póz. 163) wraz z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z póź.zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006r w sprawie ochrony przeciw pożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów. (DZ. U. Nr 80 poz. 563 z póź.zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
10/1995, poz. 48 z póź.zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z póź.zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z póź.zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650 z póź.zm.).
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•

•

•

•

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401 z póź.zm..
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póź.zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z póź.zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z póź.zm.).

10.3. Instrukcje i poradniki.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I,
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów
i innych wymaganych świadectw.
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