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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania 

i odbioru robót związanych z realizacją  zadania: „Projektu budowlanego schodów 

zewnętrznych oraz remontu sufitu podwieszanego nad salą główną na I piętrze 

w budynku wielofunkcyjnym- Strażnicy OSP w Przystajni”.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU
2.1. Stan istniejący:

Budynek wzniesiony metodą tradycyjną:

Ściany fundamentowe zewnętrzne, wewnętrzne ceglane.
Mury piwnic z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
Ściany parteru oraz piętra z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej;
Strop nad piwnicą żelbetonowy. 
Stropy nad parterem, I piętrem w części podpiwniczonej oraz garażami 
żelbetonowe.

Wspólny strop (dolny pas drewnianych wiązarów dachowych) nad sala 
bankietową, antresolą oraz klatką schodową  –drewniany: deskowe dźwigary 
kratownicowe wykończone kasetonami z płyt pilśniowych.

Dach w konstrukcji drewnianej- górny pas kratownic pokryty
blacha trapezową na niepełnym deskowaniu.

Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne nakrapiane terraboną.

Stolarka okienna- w większości PCV (biała), szyby zespolone.

  Budynek wyposażony w instalacje:
- elektryczną, oświetleniową,
- wodno-kanalizacyjną (szambo),
- telefoniczną,
- ocentralnego ogrzewania (własna kotłownia tradycyjna),
- wentylację grawitacyjną,

2.2. Stan docelowy:
Docelowo w zakresie prac przewidziano:

  2.1. wykonanie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych z I piętra budynku,
        z pomieszczenia wielofunkcyjnego o wymaganych parametrach

technicznych,
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  2.2. oddzielenie I piętra od konstrukcji dachu przegrodą o klasie EI60   
  odporności ogniowej ogniowej,

2.3.wydzielenie kotłowni przegrodami o klasie EI60 odporności ogniowej
  oraz zamknięcie drzwiami o klasie EI30 odporności ogniowej,

2.4.wykonanie drzwi wyjściowych z budynku o szerokości co najmniej 1,2m   
 (z głównym skrzydłem o szerokości co najmniej 0,9m) otwieranych na 

zewnątrz,
2.5.wyposażenie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczenia sali wielofunkcyjnej na 

I piętrze w instalację oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego zapewniającego 
natężenie światła na drodze ewakuacyjnej  mimimum 1 lx (o wymaganych  
parametrach zgodnie z PN-EN 1838);
     

3. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
Zakres i opis robót budowlanych do wykonania celem spełnienia wymagań 
narzuconych  w  Postanowieniu  Śląskiego  Komendanta  Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach:

Piwnice:

– demontaż istn. drzwi do pom. kotłowni,
– osadzenie  nowych drzwi  o  odporności  ogniowej  EI30  zgodnie  z  częścią 

rysunkową projektu,
– wydzielemie  pozostałych  pomieszczeń  piwnicznych  od  reszty  budynku 

ścianką o odporności ogniowej min. EI60, tj. ścianką z cegły pełnej 
gr.  12cm  na  zaprawie  cementowo-wapiennej  i  tynkowanej  obustronnie 
tynkiem cementowo-wapiennym gr. min. 1,5cm,

– osadzenie drzwi w projektowanej ściance o odporności ogniowej EI30;

Parter:

– demontaż istniejących drzwi wyjściowych z budynku,
– montaż drzwi wyjściowych z budynku o szerokości co najmniej 1,2m, 

z  głównym  skrzydłem  o  szerokości  co  najmniej  0,9m)  otwieranych  na 
zewnątrz;
Zaleca  się  wykrzystanie  istniejącego otworu  w murze i  wykonanie  drzwi 
o skrzydle głównym 100cm w świetle + drugie blokowane szerokości 40cm 
w świetle. Drzwi o szerokości 90cm podczas otwierania mogą pomniejszać 
wymaganą szerokość otworu w świetle.

– demontaż istniejących stalowych schodów z uwzględnieniem istniejących 
fundamentów;

– wykonanie  stóp  fundamentowych  pod  projektowane  schody  oraz 
fundamentów liniowych pod część żelbetową ( pierwsze cztery stopnie      
i  spocznik);  stopy  fundamentowe  prostokątne  o  wymiarach  60x60cm, 
zbrojone prętami d12mm, co ~20cm, beton B20, stal AI;
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fundamenty  pod  część  żelbetową  schodów:  betonowe  j.w.,  szerokości 
25cm; część tylnia ( sąsiadująca z stopami pod słupy stalowe) gr. 20cm.

Betonową część fundamentów zakończyć ok. 10cm powyżej terenu.
Wykonać  izolację  pozimą-  2x  papa  na  lepiku,  następnie  wypełnienie 
z bloczków betonowych: boki gr. 25cm, tył- 14cm;

– wykonanie płyty żelbetowej: beton B20, pręty d10mm co 12cm, stal A3;
pręty rozdzielcze d6mm co 25cm, stal A0;

– wykonanie  części  stalowej  schodów  zgodnie  z  częścią  rysunkową 
i uwzględnieniem uwag;

I Piętro:

- demontaż istniejących drzwi:
dwuskrzydłowych  prowadzących  na  wewnętrzną  klatkę  schodową 
(wysokość w świetle 187cm),

-   montaż drzwi o normatywnych wymiarach, tj o szerokości co najmniej 1,2m 
w świetle (z głównym skrzydłem o szerokości 0,9m) i wysokości co najmniej 
2,00m  w  świetle;  Zaleca  się  powtórzenie  szerokości  drzwi:  90+90cm 
szerokości w świetle.

- demontaż  istniejących  drzwi  łamanych  prowadzących  na  zewnętrzne 
schody ewakuacyjne,

- demontaż istn. naświetla nad drzwiami,
- skucie  progu  drzwiowego-  poziom  posadzki  I  piętra  w  sali 

wielofunkcyjnej  ma  odpowiadać  poziomowi  spocznika  na 
projektowanych  zewnętrznych  schodach  ewakuacyjnych; 
(dopuszczalny próg drzwiowy wys. max. 2cm)

- skucie istn. nadproża oddzielającego istn. otwór drzwiowy od naświetla;
- osadzenie projektowanych drzwi ewakuacyjnych (brak wymogów p.poż)

łącznie z naświetlem zgodnie z częścią rysunkową;
Zagłębienie osadzenia drzwi jest celowe i podyktowane „kładzeniem” 
się  węższego  skrzydła  naścianę-  nie  przeszkadają  w  ewakuacji. 
Skrzydło  główne  szerokości  100cm  podyktowane  spełnieniem  min. 
szerokości- 0,9m  w czasie jego otwarcia 

– demontaż łatwopalnych okładzin ściennych z płyt drewnopodobnych 
w sali wielofunkcyjnej,

– demontaż  łatwopalnych  okładzin  sufitu  podwieszanego  w  sali 
wielofunkcyjnej,

– montaż systemowego sufitu  podwieszanego o odporności  ogniowej  EI60 
zgodnie z częscią rysunkową i zawartymi uwagami,

– wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z zaleceniami w.w 

Postanowienia  nr  79/2005  z  dnia  27  lipca  2005r.  Wg  odrębnego 

opracowania branżowego;
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4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich 

zgodność  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami 

Inspektora Nadzoru.

4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  przekaże  wykonawcy  w  terminie  określonym  w  umowie  teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami . Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze dokumentacji i specyfikacji technicznej.

4.2 Dokumentacja
Dokumentacja obejmuje:

- część projektową,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna,  oferta  przetargowa 

złożona  przez  Wykonawcę  oraz  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 

Inspektora  Nadzoru  stanowią  część  kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione 

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 

kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora 

Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy  jest od odczytu na skali 

rysunku.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  powinny  być  zgodne 

z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną.  Dopuszcza  się  zmianę 

podanych  w  projektach  materiałów  i  urządzeń   na  materiały  i  urządzenia 

przedstawione  w  ofercie  przetargowej  przez  Wykonawcę,  jeżeli  są  one 

równorzędne,  o  nie  gorszych  parametrach  technicznych  od  wydanych 

w dokumentacji  projektowej.  Koszt  wykonania  adaptacji  projektów dla  potrzeb 

nowych urządzeń spoczywa na Wykonawcy. 
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W  przypadku,  gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni 

z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  lub  ofertą  przetargową 

Wykonawcy to takie materiały

będą  niezwłocznie  zastąpione  właściwymi,  a  roboty   rozbiórkowe  i  ponowny 

montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. 

4.4 Zabezpieczenie terenu  budowy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia  projekt  organizacji  i  zabezpieczania  robót  w  okresie  trwania 

remontu.

W  zależności od postępu robót projekt organizacji  powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. 

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  wszelkie 

zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac remontowych.

Przyjmuje  się,  że  koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  wliczony  jest  w  cenę 

kontraktową.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ponoszenia  kosztów  wody 

i  energii  elektrycznej  zużywanej  w  czasie  realizacji  remontu.  Podstawą  do 

rozliczeń będą liczniki  wody i energii  elektrycznej, która zamontowane zostaną 

przez Wykonawcę na swój koszt.

4.5 Ochrona  przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany 

przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

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.

4.6 Bezpieczeństwo pracy i higieny  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,
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szkodliwych  dla  zdrowa  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań 

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne,  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 

zatrudnionych na budowie.

Wszelkie  koszty   związane  z  wypełnieniem  w/w  wymagań  winny  być 

uwzględnione w cenie kontraktowej.

Przed rozpoczęciem robót  Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni  ustalić 

w podpisanym protokole  szczegółowe warunki  bezpieczeństwa i  higieny pracy, 

z podziałem obowiązków w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie 

należy  stosować  w  czasie  trwania  prac  Wykonawca  powinien  poinformować 

pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia 

robót albo w jego sąsiedztwie.

Teren  prowadzenia  robót  powinien  być  wydzielony  i  wyraźnie  oznakowany. 

W  miejscach  niebezpiecznych  należy  umieścić  znaki  informujące  o  rodzaju 

zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń 

( siatki, bariery itp. ).

4.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy   wydane  przez  władze 

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

związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  ich  przestrzeganie 

podczas prowadzenia prac.

5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
5.1. Wymagania

Wszystkie materiały i urządzenia powinny  być zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną.

Dopuszcza  się  zmianę  podanych  w  projektach  elementów,  materiałów 

i  urządzeń  na  elementy,  materiały  i  urządzenia  przedstawione  w  ofercie 

przetargowej  przez  Wykonawcę  jeżeli  są  one  równorzędne,  o  nie  gorszych 

parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji
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projektowej.  W  przypadku  uzasadnionej  konieczności  zastosowania  innych 

materiałów lub urządzeń niż podane w projekcie lub ofercie przetargowej należy 

uzgodnić je z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie  materiały  i  urządzenia  stosowane  do  wykonania  prac  powinny  mieć 

stosowane  certyfikaty,  świadectwa  dopuszczenia  oraz  atesty,  które  byłyby  do 

wglądu Inspektora Nadzoru. 

5.2 Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  i  urządzenia  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez 

Wykonawcę usunięte i wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy 

rodzaj  robót,  w których używa się  nie  zaakceptowanych materiałów i  urządzeń 

Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  ich  nieprzyjęciem 

i niezapłaceniem. 

5.3 Przechowywanie oraz składowanie materiałów i urządzeń
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie remontu lub poza 

terenem remontu w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę, w zależności 

od  dokonanych  uzgodnień  z  Inspektorem  Nadzoru.  Wykonawca  zabezpieczy 

materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem.

6. SPRZĘT
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. 

Sprzęt  używany  powinien  być  zgodny  z   ofertą  wykonawcy  i  powinien  być 

uzgodniony i zaakceptowany  przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania robót ma być 

utrzymywany  w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną 

na jakość przewożonych materiałów i urządzeń.

Liczba  środków  transportu   zapewniać  powinna  terminowe  prowadzenie  prac 

przewidzianych  kontraktem.
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8. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie 

z kontraktem, jakość stosowanych materiałów i urządzeń , ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze złożoną 

przez siebie ofertą przetargową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie odstępstwa od w/w wzmagają odrębnych pisemnych uzgodnień 

z Inspektorem Nadzoru. W przypadku prowadzenia zmian bez uzgodnień 

z  Inspektorem Nadzoru  Wykonawca  usunie  niewłaściwe elementy  i  zamontuje 

zgodne z dokumentacją lub złożoną ofertą przetargową.

9. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT
Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program 

zapewnienia jakości, w którym  przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości 

techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania.

 Program będzie ujmował:

• organizację wykonania robót, sposób i termin ich prowadzenia,

• wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami,

• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania 

poszczególnych robót, 

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  wraz  z  dokumentami 

potwierdzającymi jego dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 

• system proponowanej kontroli,

• sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu 

i magazynowania,

• wymagania  dla  stosowanych  materiałów  i  urządzeń  testy,  świadectwa 

dopuszczenia oraz certyfikaty.

10. DOKUMENTY BUDOWY
W  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  jej  zakończenia 

Wykonawca prowadzić będzie Dziennik Budowy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  wykonywanie  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony  budowy.
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Każdy zapis  w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania,  podpisem 

osoby   dokonującej  wpisu,  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska 

służbowego.

Załączone  do  Dziennika  Budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone 

kolejnymi numerami załączników i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać:

• datę przekazania Wykonawcy terenu robót budowlanych,

• datę przekazania dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robót 

i harmonogramu prac,

• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,

• uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Propozycja, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do 

ustosunkowania  się,  jednakże  nie  jest  stroną  kontraktu  i  nie  może  wydawać 

poleceń Wykonawcy.

W dokumentach budowy  powinny się również znaleźć; pozwolenie na budowę, 

protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z narady 

i ustaleń oraz korespondencja wynikająca z realizacji budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane będą na terenie budowy. Zaginięcie 

jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.

Dokumenty  dostępne będą dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Inwestora. 
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11. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

• odbiorowi częściowemu,

• odbiorowi końcowemu

• odbiorowi ostatecznemu,

• odbiorowi gwarancyjnemu;

 Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona 

przez zamawiającego.

11.1. 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 ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany  w czasie 

umożliwiających  dokonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania 

ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika  Budowy  i  powiadamia  o  tym  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie 

przeprowadzony  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  ciągu  trzech  dni 

roboczych  od  daty  wpisu  do  Dziennika  Budowy   i  powiadomienia  Inspektora 

Nadzoru.

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

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy  odbiorze końcowym.

11.3. Odbiór końcowy
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                

i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora Nadzoru.
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Odbiór  końcowy  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentacjach 

kontraktowych,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania 

odbioru końcowego.  

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakości 

robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny  wizualnej oraz zgodności 

wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,  ofertą 

przetargową Wykonawcy.

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna  się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować:

• dokumentację projektową i podwykonawczą 

• specyfikację techniczną,

• ofertę przetargową,

• wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru ( szczególnie dotyczące robót 

zanikających i ulegających zakryciu ) z udokumentowaniem ich wykonania,

• Dziennik Budowy,

• atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty  zastosowanych materiałów 

i urządzeń (jeżeli tego wymagają).

W  przypadku  gdy  komisja  stwierdzi,  że  roboty   pod  względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  nowy termin odbioru końcowego. 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  będą  zestawione 

pisemnie i termin ich  wykonania wyznaczy komisja.
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11.4 Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

11.5 Odbiór gwarancyjny
Odbiór gwarancyjny  dokonany  zostanie po upływie okresu gwarancji, którego  

długość określona zostanie w kontrakcie.

12.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności będzie cena za roboty podane przez Wykonawcę 

w kosztorysie ofertowym  skalkulowana na podstawie projektów, przedmiarów, 

kosztorysów nakładczych stanowiących  integralną  część projektu,  jak  również 

wizji lokalnej na obiekcie.

Cena  jednostkowa  kosztorysu  ofertowego  pozycji  będzie  uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

• robociznę bezpośrednią,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na  teren  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, koszty  oznakowania robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa 

i  higieny  pracy,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa 

Wykonawcy),

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków  mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji  robót  i  w  okresie 

gwarancyjnym,

• podatki obliczane zgodnie z przepisami.
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Do cen jednostkowych pozycji nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 

w  kosztorysie  ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

W  przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych 

Wykonawcy.

Opracował:
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