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1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
branży instalacji sanitarnych w zakresie:

– budowa kotłowni węglowej

 w ramach realizacji zadania „Budowa kotłowni wodnej węglowej w miejscowości Księże Pole gmina 
Baborów ”

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać  i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robót obj ętych ST
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionych 
Specyfikacjami Technicznymi:

lp. NR  Specyfikacji Nazwa specyfikacji
1SST 01.01 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

2SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W zakresie projektu przewidywana jest :

– demontaż zasilania instalacji centralnego ogrzewania
– budowa kotłowni węglowej

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych Normy 
te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane  w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, w których są 
wymienione.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze  wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z 
treścią i wymaganiami tych norm.

1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora  Nadzoru.

1.4.1Dokumentacja Projektowa
1) Dokumentacja projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:
2) Dokumentacja projektowa – projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego .
3) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Umownej.
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Rysunki do opracowania przez Wykonawcę

Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące rysunki oraz uzyska akceptację Inspektora 
Nadzoru:
• Rysunki powykonawcze  – 2 zestawy (1 oryginał możliwy do skopiowania + 1 kopie)

Wykonawca we własnym zakresie przedłoży następujące propozycje rysunków oraz uzyska 
akceptację Inspektora  Nadzoru oraz innych odnośnych władz:
• Projekt organizacji ruchu na czas budowy
• Projekty organizacji robót
Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 
szczególności:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy plac budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych.
(b) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę wykonania zadania.

1.4.3. 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 wykończania Robót Wykonawca będzie:

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

2.1) skażeniem gleby na terenie budowy
2.2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
2.3) możliwością powstania pożaru.

1.4.4.  Ochrona przeciwpo żarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie prowadzonych prac.
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.
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1.4.5.  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 od 
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.

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

1.4.6.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 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 lub zniszczenia mienia.

1.4.7.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia .
 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 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.

1.4.8.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora  Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby wykonane budowa i jej elementy były w nienaruszonym  stanie  przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.4.9.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania obowiązującego prawa w 
trakcie prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
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ciągły będzie informować Inspektora  Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty.

1.4.10.  Przebudowa urz ądzeń koliduj ących
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z koniecznością 
przebudowy urządzeń  uzbrojenia podziemnego należy te roboty  uzgodnić z właścicielem 
uzbrojenia i wykonać je  pod  nadzorem stosownych służb.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy 
i budowy.

1.4.10.  Tablice Informacyjne
Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymywania przez okres trwania budowy 
tablic informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku Umowy

1. MATERIAŁY

1.1. Kontrola  stosowanych  materiałów
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie.

1.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora  Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora  Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i nie  zapłaceniem.

1.3. 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 właściwości do robót i  były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.

1.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora  Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inspektora  Nadzoru.
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2. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora  Nadzoru;  w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez  Inspektora  Nadzoru. 
Zastosowany sprzęt i narzędzia muszą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w 
dobrym stanie i gotowości do pracy.  Musi on być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora  Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora  Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostanie przez Inspektora  Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do  wykonywania 
robót.

3. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4. WYKONANIE ROBÓT

1.5. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z mową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora  Nadzoru..
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za właściwą organizację prac.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  trakcie realizacji robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wyznaczenia tras instalacji i miejsca zabudowy urządzeń przez Inspektora  Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora  Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST,            a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót .
Polecenia Inspektora  Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.
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1.6. Harmonogram robót
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót  powinien uwzględnić wszystkie czynniki i 
warunki mające wpływ  na właściwy  i systematyczny postęp robót  w  powiązaniu  z  robotami 
ogólnobudowlanymi i robotami  innych  branż.

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

1.7. Program zapewnienia jako ści
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora  Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• organizację prac  na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• 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 sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli jakości wykonywanych prac.

b) 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 ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości            w czasie 
transportu
• sposób i procedurę pomiarów i badań robót  w trakcie ich  wykonywania.
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

1.8. Zasady kontroli jako ści 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 w  zakresie  wymaganym 
przez  stosowane technologie  i  producentów  materiałów.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz  robót   z częstotliwością i  w 
etapach  zapewniających stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w SST, normach  i wytycznych  branżowych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm  określających procedury badań.
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Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp  wszystkich  miejsc  na  budowie  , gdzie 
prowadzone będą  roboty instalacyjne oraz  bez  ograniczeń  uczestniczyć będzie  przy  wykonywaniu  wszystkich 
prób  i  sprawdzeń wykonywanych  instalacji  sanitarnych.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących przeprowadzanych robót , a  także przeprowadzanych próbach instalacji 
sanitarnych . Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów , oraz 
wstrzyma  technologię  wykonywanych prac.
Wstrzymanie niewłaściwie wykonywanych  prac , oraz  wadliwie lub negatywnie  przeprowadzonych prób i 
sprawdzeń inspektor nadzoru potwierdzi wpisem do dziennika budowy w trybie  natychmiastowym.

1.9. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.         
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru            o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora  Nadzoru.

1.10.Protokoły z  prób i sprawdze ń  wykonywanych  instalacji 
sanitarnych

Wykonawca zgłosi wpisem do dziennika  budowy  gotowość  do przeprowadzenia planowanych 
prób , sprawdzeń i odbiorów.
Po wykonanie wyżej wymienionych czynności w  obecności  i  przy  współudziale  inspektora 
nadzoru  wynik z przeprowadzonych  czynności  wpisany  zostanie  do  dziennika  budowy , oraz 
zostanie  spisany stosowny protokół zgodnie  z  ogólnie  przyjętymi  wzorami.

1.11.Badania prowadzone przez Inspektora  Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest   do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy   i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i  robót z 
Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

1.12.Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie.
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Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizację mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

1.13.Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do końca okresu odpowiedzialności za usterki. 
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 nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora  Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Inspektora  Nadzoru Rysunków,
• uzgodnienie przez Inspektora  Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora  Nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora  Nadzoru, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót,
• godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,
• sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań  , prób  i 
sprawdzeń z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
• szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 
dostarczonych i użytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Instrukcje Inspektora  Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje   z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

(2) Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego   z 
elementów  i  rodzaju  wykonywanych robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza, się w sposób 
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ciągły w jednostkach przyjętych w  wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 
Wymóg  prowadzenia księgi  obmiaru  robót określi  Zamawiający  w  treści  i  warunkach umowy 
na  realizację  zadania.

(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(2) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
 c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
 e) protokoły z narad i ustaleń,
 f) korespondencję na budowie.

(5) 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 Inspektora  Nadzoru                               i 
przedstawiane  do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6. OBMIAR ROBÓT

1.14.Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 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 Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora  Nadzoru.

1.15.Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów
Sposób , jednostki i dokładność wykonywanych obmiarów określony został w  założeniach katalogów  robót 
wskazanych w przedmiarze robót.

1.16.Urządzenia i sprz ęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany 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 musiał  posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym 
okresie trwania robót

1.17.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także  w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.
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7.  PRZEJĘCIE ROBÓT

1.18.Procedura Przej ęcia Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora  Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.19.Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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 Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru.
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu  przez Inspektora  Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia 
Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem.

1.20.Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

1.21.Odbiór ko ńcowy Robót
Odbiór robót należy wykonywać  z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                      w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora  Nadzoru.
• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.5.
• Inspektor Nadzoru stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego 
przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu.
• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Rysunkami  i  Specyfikacjami.
• W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja odbiorowa przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego.
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8. PODSTAWA WYCENY

1.22.Ustalenia ogólne
Podstawą wyceny jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w  SST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
• robociznę bezpośrednią,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
• koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru , koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,  ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający 
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót 
w okresie gwarancyjnym.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze 
robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową.

9. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawcze w zakresie 
wykonywanych robót  dotyczących  instalacji  sanitarnych.
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