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Wspólny słownik zamówień: 
 

1. CPV- 45000000-7 - Wymagania ogólne 
2. CPV- 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
3. CPV- 45262500-6 - Roboty murarskie 
4. CPV- 45410000-4 - Roboty tynkarskie 
5. CPV- 45432100-5 - Roboty posadzkowe 
6. CPV- 45442100-8 - Roboty malarskie 
7. CPV- 45421000-4 – Roboty tynkarskie. Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 
8. CPV- 45421000-4 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
9. CPV- 45261000-4 – Wykonanie pokryć dachowych. Krycie dachu papą termozgrzewalną 
10. CPV- 45450000-6 – Roboty elewacyjne 
11. CPV- 45421160-3 – Instalowanie wyrobów metalowych 
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Kod CPV 45000000-7 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, kontroli i odbioru 

 
 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową parteru i zmianą sposobu użytkowania na 
Zakład Aktywności Zawodowej zlokalizowanych na dz. Nr ew. 319, Balcerów 15C, 96-100 
Skierniewice.  

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                   
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych wszystkimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 

 
Zakres prac: 

 
- Zlikwidowanie progów oraz schodów, poprzez zaprojektowanie pochylni wewnątrz budynku.  
Pochylnia dla osób niepełnosprawnych – szerokość płaszczyzny ruchu 1,2m, krawężniki o wysokości 
co najmniej 0,07m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298, przy czym 
odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1m do 1,1m.  
Ponadto należy zlikwidować różnicę poziomów między pom. 0.11 a 0.12- w pom. 0.12 (szatnia) 
wyrównanie posadzki za pomocą wylewki betonowej do poziomu -0.24. 
- Wykonanie nowych posadzek, usunięcie istniejących materiałów z posadzek, ew. wyrównanie 
posadzek warstwą wylewki samopoziomującej. Nowa posadzka ma być wykonana z materiału 
niepowodującego niebezpieczeństwa poślizgu (klasa anty poślizgowości nie mniejsza niż R-9). 
Wykończenie posadzki materiałami o różnej fakturze powodującej wyraźne zróżnicowanie faktury 
pasa głównego i pasów biegnących wzdłuż ścian, wyznaczające kierunek przemieszczania się.  
Posadzkę PCV należy rozłożyć w pomieszczeniach tak, aby zachodziła na ścianę na wysokość ok. 
10cm. 
W pomieszczeniu 0.06 oraz 0.07 odnowienie istniejącego parkietu, zabezpieczenie go lakierem 
podkładowym i nawierzchniowym, chroniącym przed wilgocią oraz brudem.  
W toalecie dla niepełnosprawnych zaprojektowano gres- na podłodze i ścianach do wysokości 
240cm. 
- Wykonanie nowych tynków oraz okładzin ściennych, malowanie ścian i sufitów. Odboje ścienne na 
narożnikach. 
- Utworzenie toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Poręcze ścienne przy umywalce, 
misce ustępowej oraz prysznicu- unoszone lub składane. Urządzenia w toalecie- automatyczne/ 
bezdotykowe. Baterie elektroniczne działające na czujnik podczerwieni. Oświetlenie automatyczne.  
- Wykonanie aneksu kuchennego w pom. socjalnym. Bateria kuchenna na fotokomórkę. 
- Wyburzenie ściany działowej, zamurowania oraz poszerzenie otworów drzwiowych oraz okiennych, 
wg dołączonych rysunków,  
- Rozbiórka istniejącej stolarki drzwiowej oraz okiennej- w wymaganym zakresie- wg rysunków bud. 
- Wykonanie nadproży – wg rys. konstr. 
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- Wymiana drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych, poszerzenie otworów drzwiowych. Drzwi 
będą posiadać metalowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami przez wózki oraz 
samozamykacz. Barwa drzwi kontrastowa w stosunku do barwy ścian i podłogi. 
- Zabezpieczenie grzejników za pomocą osłon. 
- Wymiana okien oraz montaż rolet zewnętrznych, montaż nawiewników w oknach, 
- Wymiana parapetów zewnętrznych 
- Malowanie elewacji 
- Ocieplenie ścian części parterowej budynku płytami styropianowymi, w części wełną 
mineralną- wg rysunków. 
- Ocieplenie dachu części jednokondygnacyjnej budynku styropapą 15cm, pokrycie dachu 
papą. 
- Wymiana elementów blacharskich dachu/ ścianek attykowych części jednokondygnacyjnej 
budynku, 

  - Montaż opraw oświetleniowych. 
- Umeblowanie pomieszczeń i montaż elementów wyposażenia wnętrz. 
- Instalacja elektryczna i sanitarna. 

 
Instalacja c.o. pozostaje bez zmian. 

 
UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania prac związanych z przedmiotem zamówienia należy 
wszystkie wymiary zweryfikować na budowie. 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wyniesienia i 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem elementów wyposażenia. 
Uwagi końcowe: 
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz 
ustaleniom odnośnych norm. 
Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Budynek nie powoduje dodatkowych zagrożeń dla środowiska oraz dla higieny i zdrowia 
użytkowników. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

1.4.2. 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. 

1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

1.4.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.4.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.4.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

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

1.4.8. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu. 

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.11. 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. 

1.4.12. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.13. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm.). 

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę, jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach  
i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność SST 

 i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.6. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Przed przekazaniem terenu 
Zleceniodawca zobowiązuje się do odpowiedniego przygotowania terenu budowy. Sprzęt 
 i urządzenia należy odpowiednio zabezpieczyć.  
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1.7. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną i dokumenty 

zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniając podział na 
dokumentacje dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. Wszystkie 
ustalenia na bieżąco na budowie konsultować z przedstawicielem Zamawiającego. 

 
1.8. Zgodność robót z SST  

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z SST. 
Wielkości określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
 a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: odgrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.10. Zaplecze dla potrzeb budowy 

Na terenie przyległym do budynku istnieją warunki na zorganizowanie i przygotowanie 
składu materiałów oraz zaplecza dla potrzeb Wykonawcy. Nie występują trudności z dostępem 
do sieci wodnej i sieci elektrycznej. 

 
1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią ilość pojemników na 
gromadzenie we wskazanym miejscu odpadów budowlanych oraz dbać o ich bieżące 
opróżnianie. Koszt utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robót 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (ujęte 
w kosztach ogólnych). 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi 
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenów przyległych 
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e) możliwością powstania pożaru.  
Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, 
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstawania pożaru. 

 
1.12. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,  
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy.  

 
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji. 

 
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających 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. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  

 
1.15. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

 
1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
 w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

a) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 ustawy - 
Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie.  

b) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane  
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane 
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt 
dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim 
znakiem budowlanym. 

c) Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca: 
- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany,  
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę wg PN lub AT,  
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,  
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  
- inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT,  
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
d) Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 

wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie 
przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 
budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach 
handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

e) Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji 
 o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót. 

 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość 
 i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  

 
 

3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),  
- projekt organizacji budowy,  

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 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru 
budowlanego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę  
w wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
 

3.3. Wykonawca zatrudni uprawnionego kierownika budowy w odpowiednim wymiarze godzin 
pracy, który w razie potrzeby będzie służył. 

 
3.4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w SST, a także 
 w normach i wytycznych.  

 
3.5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

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

4. 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, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 
5. TRANSPORT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach 

Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy. 
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6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia, jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z SST i umową.  

 
Program zapewnienia, jakości winien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach.  

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

a) 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), 

b) posiadają 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.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z SST,                      
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Urządzenia                  
i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Długości 
pomiędzy punktami należy mierzyć wzdłuż linii osiowej i podawać w [m] lub [cm]. Jeżeli 
szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają inaczej objętości będą wyliczane w [m³],                  
a powierzchnie w [m²]. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą określane w kilogramach 
[kg] lub tonach [t]. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w umowie.  

 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 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 utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji kosztorysowej w przedmiarze robót.  

  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi. 
 
8.2. 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. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 
i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. 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. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 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 w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
 i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 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 przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że 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, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 
8.4.2. 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:  

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

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
3. protokoły odbiorów częściowych, książki obmiarów (oryginały),  
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
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. 

 
8.5. 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. Odbiór po 
upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy) robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Warunki płatności 

Rozliczenie robót następuje na podstawie kosztorysu powykonawczego po zakończeniu 
robót. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe określone dla poszczególnych rodzajów robót                       
w kosztorysach ofertowych. Jako podstawę do rozliczenia przyjmuje się wymiary podane                     
w obmiarze robót (księdze obmiaru robót). Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne                    
do prawidłowego wykonania robót. 

Do robót wycenionych podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią z narzutami; 
- Wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu; 
- Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 
- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku konieczności wykonania) 

Wszystkie te koszty powinny być uwzględnione w ofercie w kosztach ogólnych. Zamawiający 
nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty. 

 
 

10. UWAGI DLA WYKONAWCY: 
A. Przed wykonaniem oferty Oferent powinien przeprowadzić wizję lokalną. 
B. Wszystkie rozbieżności w trakcie realizacji będą wymagać każdorazowej konsultacji  

z Inspektorem nadzoru. 
C. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć w ofercie oświadczenie, że roboty określone 

 w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej zostaną zrealizowane w całości i zgodnie 
 z założeniami. 

D. Materiały z rozbiórki należy przekazać na wysypisko i przedstawić Zamawiającemu dokument 
przekazania odpadu (kartę odpadu), stare zdemontowane elementy metalowe oraz inne po 
uzgodnieniu z inspektorem, co do ich przydatności protokolarnie przekazać do 
Zamawiającego, nieprzydatne elementy przekazać jako odpad do utylizacji. 

E. Koszty transportu, składowania uwzględnić przy naliczaniu kosztów pośrednich. 
F. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

wykazu osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia z podaniem  
nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, wykonywana funkcja oraz wykazu sprzętu  
i pojazdów dostawczych (nr rejestracyjny pojazdu, rodzaj i marka, nazwisko i imię 
operatora). 

G. Korzystanie z urządzeń, sprzętu, pomieszczeń magazynowych i socjalnych. Wielkość zużytych 
mediów komunalnych (woda-ścieki, prąd) zostanie określona zgodnie z załącznikiem do 
wzoru umowy po zakończeniu zadania i podlegać będzie opłacie. 

H. Przed przystąpieniem do prac budowlanych osoby związane z realizacją umowy muszą być 
przeszkolone. 

I. Wykonawca będący cudzoziemcem lub zatrudniający cudzoziemców, przed przystąpieniem 
do realizacji umowy zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o powyższym fakcie 
celu uzyskania akceptacji Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

J. Roboty są objęte obowiązującą 23% stawką VAT. 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 

 z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  

z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 
11.2. Rozporządzenia 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

- 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). 

11.3. Inne dokumenty i instrukcje 
- 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. 


