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ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1. WSTĘP 
 
 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem budynku 

wielofunkcyjnego OSP w Przystajni przy ul. Targowej 6. 

 

 Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

 Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych 

asortymentów robót. 

 

 Określenia podstawowe 
 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

� Budynek – budowla, w której za pomocą przegród budowlanych wydzielone są 

pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały lub czasowy ludzi, zwierząt lub na 

przechowywanie surowców. 

� Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy i dokumentacja techniczna z 

naniesionymi zmianami powstałymi w czasie budowy istotnymi dla celów 

eksploatacyjnych i celów identyfikacyjnych elementów zakrytych w tym 

powykonawcze pomiary geodezyjne. 

� Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń –wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi  

      i eksploatacji instalacji i urządzeń z udzielonymi gwarancjami wraz z dokumentami ze 

 szkolenia personelu użytkownika uprawniającymi do obsługi instalacji na zasadzie 

 udzielonych gwarancji i rękojmi. 

� Kubatura – objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych. W 

kubaturze uwzględnia się również pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaż, 

kotłownia itp. 

� Powierzchnia całkowita – łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku 

liczona po jego zarysach ścian zewnętrznych z uwzględnieniem grubości ścian. 

� Powierzchnia użytkowa – powierzchnia wszystkich pomieszczeń użytkowych w 

budynku ustalona na podstawie ich wymiarów wewnętrznych. Podczas obliczeń 

uwzględniona jest wysokość pomieszczeń.  

� Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy. 

� Podwykonawca - osoba prawna, fizyczna lub konsorcjum realizująca część dostaw 

lub robót specjalistycznych Kontraktu, na podstawie umowy z Wykonawcą. 
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� Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji – całość działań doprowadzających 

inwestycję i obiekt do parametrów eksploatacyjnych, w których współdziałają 

inwestor, użytkownik, wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi 

w ramach komisji rozruchowych. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych 

umownych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany 

jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie umową. 

� Informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wytyczne charakteryzujące 

specyfikę inwestycji w określonej lokalizacji stanowiące podstawę do ujęcia tej 

specyfiki w dokumentacji organizacji budowy wykonywanej przez wykonawcę. 

� Kontrakt -umowa zawarta pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą ( Generalnym 

Wykonawcą) na realizowanie inwestycji. 

� Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

� Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęciom 

organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowań zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

� Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru, projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców ew. dodatkowych załączników. 

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

� Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

� Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

� Polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem robót. 

� Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

� Projekt wykonawczy – projekt o zakresie ściśle zdefiniowanym w zawartej umowie 

pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą wykonania projektu. Projekt wykonawczy 

może być lub może nie być dokumentacją przetargową według decyzji inwestora 

dotyczącej przyjętego modelu i procedury przetargu. 

� Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych robót do wykonania w 

poszczególnych branżach inwestycji. Przedmiary mogą być lub mogą nie być 

dokumentacją przetargową według decyzji inwestora dotyczącej przyjętego modelu i 

procedury przetargowej. Jeżeli przedmiary są dokumentacją przetargową to w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być ściśle określona ich rola w 

stosunku do innej dokumentacji przetargowej. 

� Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót. 

� Przygotowanie terenu budowy – wszystkie obiekty tymczasowe i roboty konieczne 

do wykonania inwestycji i które po wykonaniu inwestycji będą usunięte lub 

przywrócone do pierwotnego lub docelowego stanu. 
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� Studium wykonalności - analiza inwestycji określająca parametry ekonomiczne 

eksploatacji obiektu w konkretnej lokalizacji inwestycji, konieczna do pozyskania 

unijnych środków finansowych. Zaleca się wykonanie tego opracowania także, gdy 

inwestor nie zabiega o pozyskanie takich środków. 

� Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - szczegółowe wymagania Inwestora 

dotyczące przyjętego modelu i procedury ogłaszanego przetargu. 

� Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonywania. 

� Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

� Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno – użytkowych. 

� Zagospodarowanie terenu i infrastruktura – wszystkie elementy inwestycji leżące 

poza granicami budynku, budowli, lecz w granicach działki inwestycji. 

  

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 Przekazanie placu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. 

 

Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i 

dokumenty. 

 

Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach przetargowych: 
 

W materiałach przetargowych zamieszczono: 

� Specyfikację techniczną, 

� Przedmiary robót, 

� Spis dostępnej do wglądu dokumentacji projektowej. 

 

Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty 

potrzebne do realizacji umowy, będzie udostępniona wszystkim Wykonawcom w okresie 

opracowywania ofert. 

 

 Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz 

dostępnej dokumentacji projektowej. 

  

 Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym 
zakresie w ramach ceny kontraktowej. 
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Wykonawca zobowiązany jest w cenie kontraktu opracować dokumentację: 

 

� Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

� Projekt organizacji i harmonogram robót, 

� Projekt zagospodarowania placu budowy, względnie zagospodarowania zaplecza 

technicznego budowy,  

� Instrukcję eksploatacyjną, BHP, instrukcje ppoż. 

 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

umownych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich poprawek. 

 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów sprzęt przeciwpożarowy. 

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. 

 

 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, określonego odpowiednimi przepisami. 
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 Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 

dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 

w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będą ingerowali 

w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 

warunkach umowy. 

 

 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 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 umownej. 

 
 Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie 

Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót. 

 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

1.6. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

 Jeśli w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 

a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. 
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2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy i 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 odpowiednio przewartościowany 

(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem.  

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

 Dopuszcza się możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału w 

wykonywanych robotach o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne 

jak określone w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 

  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do  czasu, gdy będą 

one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST. 

 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewozowych 

materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST. 

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 

Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 

powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

oraz ustaleniami. 

 

Program Zapewnienia Jakości powinien zwierać: 

 

Część główną opisującą: 

 

� Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 

� Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków     

drogowych, 

� Bezpieczeństwo i higienę pracy, 

� Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 

� Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 

� Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 

� Wyposażenie użyte do badań i pomiarów (powinien być zawarty opis laboratorium), 

� Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego, 

� System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i 

sprzętu. 

 

Część szczegółową opisującą: 

 

� Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich 

przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 

certyfikaty bezpieczeństwa itp.), 

� Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli sprawności 

ich działania, 

� Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymogami 

technicznymi, 

� Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 

� Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas transportu, 
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� Metody analiz i pomiarów wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, 

wykonywania poszczególnych elementów pracy, 

� Metody postępowania z materiałami i robotami niespełniającymi tych warunków. 

 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 

 Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakości Wykonawca przeprowadzi testy 

próbne w celu zademonstrowania ich wystarczalności. 

Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów z częstotliwością 

zapewniającą wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań oraz ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Ponadto wykonawca powinien dostarczyć świadectwa potwierdzające, że całe wyposażenie 

przeznaczone do pobierania prób i testowania jest prawidłowo wykalibrowane i spełnia 

wymagania procedur testowych. 

Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do laboratorium Wykonawcy w celu 

prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidłowościach związanych z laboratorium, 

wyposażeniem oraz przyjętych sposobach i metodach prowadzenia testów poinformować 

Wykonawcę na piśmie. Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru błędy te mogą wpływać na 

prawidłowość testów, może on odmówić użycia materiałów, które zostały poddane testom do 

momentu, kiedy procedury testów będą prawidłowe i akceptacja materiałów będzie 

przeprowadzona. 

 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem testów ponosi Wykonawca. 

 

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 

wytypowane do badań z jednakowym prawdopodobieństwem. 

 

Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w testach. 

 

 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione 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 dostarcza Wykonawca po uprzednim zatwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
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przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora. 

 

6.4. Badania, pomiary, próbny rozruch 
 

 Wszystkie badania i pomiary oraz próbny rozruch będą przeprowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm. 

 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na 

piśmie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminach określonych w Programie Zapewnienia Jakości. 

 

Wyniki badań należy przechowywać w postaci zaproponowanej przez Inspektora. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

� Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

� Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

 w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

 tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 

6.6. Dokumenty budowy 
 

���� Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 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. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 
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- datę uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje te wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do 

instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem robót. 

 

���� Raporty dzienne 
 Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły 

dotyczące nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę 

robót. 

 

���� Księga obmiarów 
 Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

���� Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora. 

 

���� Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się również: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
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d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i instrukcje Inspektora. 

 

 ���� Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

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 wpisywane do książki obmiarów. 

  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Urządzenie i sprzęt 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 posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 

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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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zastanie 

ustalony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

 Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

� odbiorowi częściowemu, 

� odbiorowi ostatecznemu, 

� odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  

Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru. 

 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

 Odbiór częściowy 
 

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

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru.  

 

 Odbiór ostateczny 
 
 Zasady odbioru ostatecznego 
 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 



 Specyfikacja Techniczna ST-0 „Wymagania ogólne” 

Modernizacja systemu grzewczego budynku wielofunkcyjnego OSP w Przystajni 14

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 

 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 8.4.2. 

 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

ST. 

 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

 Dokumenty odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

� szczegółowe specyfikacje techniczne, 

� dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 

� instrukcje eksploatacyjne, 

� inne wymagane. 

 

 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. 
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 Odbiór pogwarancyjny 
 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

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

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

 Ustalenia ogólne 
 

 Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

kosztorysu.  

 

 Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

 

Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 Warunki umowy i wymagania ogólne ST -0 
 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w ST-0 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 

niewyszczególnione w kosztorysie a także: 

� koszt wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 

� koszt zagospodarowania placu budowy. 

 

 Powyższe koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w 

cenę umowną. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy: 
 
PN-ISO 7737;1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych 

dotyczących dokładności wymiarów. 

PN-ISO-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi 

tolerancjami i kontrola statystyczna. 

PN-ISO 3443-8;1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowania robot 

budowlanych. 

Inne dokumenty:  
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414 

z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718). 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. 

(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r). 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w 

sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637) 

6. Rozporządzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobów 

(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r). 

  

 

  


