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1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.. W HALI KS STAL PRZY UL. SPORTOWCÓW 3  W 
GRUDZIĄDZU  
 

 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski przy zleceniu zadania 
inwestycyjnego   
MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. W HALI KS STAL PRZY UL. SPORTOWCÓW 3  W 
GRUDZIĄDZU  
 
      1.3 Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót: 
MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. W HALI KS STAL PRZY UL. SPORTOWCÓW 3  W 
GRUDZIĄDZU  
 

 
 Określenia podstawowe 
obiekt budowlany: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
 
Budowla - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową.  
 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego.  
 
Roboty budowlane - budowa, a takŜe prace polegające na MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.  W 
HALI KS STAL PRZY UL. SPORTOWCÓW 3  W GRUDZIĄDZU  
 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
Dokumentacja budowy - naleŜy przez to rozumieć projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu i 
ksiąŜkę obmiarów.  
 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie.  
 
Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  
 
 
 



Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 
późn. zm.).  
 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.  
 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
 
Rejestr obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
 
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
Nasiąkliwość – stosunek masy wody jaką jest w stanie wchłonąć dany materiał. 
 
Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 
tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych.  
 
Partia – określona ilość materiału z tych samych składników. 
 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
 
Projektant - uprawnioną osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 
Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
 
Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
 
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  
 
Wodoszczelność – stopień przepuszczalności wody. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
określoną  w Umowie ilość Dokumentacji Projektowej . Wykonawca we własnym zakresie na 
podstawie przejętych od Zamawiającego materiałów oraz innych danych lub pomiarów geodezyjnych 
wykonanych na własne zlecenie zlokalizuje oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia 



podziemne i nadziemne oraz istniejące repery geodezyjne. Ponadto we własnym zakresie rozpozna 
dostęp do wody, energii elektrycznej i sposobu odprowadzania ścieków. 
 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy 
Dokumentacja  sporządzona  przez Wykonawcę  i  przekazana Zamawiającemu: 
 
1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram rzeczowo finansowy robot 
objętych Umową. Koszty tego harmonogramu naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych Robot. 
 
2. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych Robot - zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
3. Program Zapewnienia Jakości dla wszystkich robot 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową   
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.   
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową .  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień projektant przy akceptacji 
zamawiającego przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do 
akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.  
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru: 
 
1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. KaŜda z tych tablic będzie 
podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą zainstalowane i utrzymywane przez Wykonawcę 
przez cały okres realizacji Robot w dobrym stanie. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowną.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 



W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 
etc. śeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub 
ziszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w 
miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej 
umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę własności prywatnej publicznej w trakcie robót. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
stosować je w czasie prowadzenia Robot. 
 
2. W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza 
tej budowy. Inwestycję rozpoczyna sic od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych w 
dalszych etapach realizacji robot rozbiórkowych. Działania powyŜsze wraz z fazą realizacji inwestycji 
generują odpady, które musza być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla 
określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane. Wykonawca robot w trakcie podjętych 
działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania 
planować, projektować i prowadzić, tak, aby: 
• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na 
środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich uŜytkowania, 
• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeŜeli nie udało sic zapobiec 
powstawaniu odpadów, 
• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu 
nie udało sic zapobiec lub, których nie udało sic poddać odzyskowi. 
W przypadku, gdy juŜ powstaną odpady naleŜy z nimi, postępować w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W 
pierwszej kolejności naleŜy poddać je odzyskowi, a jeŜeli z przyczyn technologicznych jest on 
niemoŜliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady to 
naleŜy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami. Odpady, których nie udało sic poddać odzyskowi, powinny być tak 
unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie to odpady, których unieszkodliwienie w inny 
sposób było niemoŜliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych 
lub ekonomicznych. 
Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o 
ochronie środowiska. 
Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu 
ich powstawania. 
Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, 
powinny być, uwzględniając najlepszą, dostępną techniką lub technologią, o której mowa w art. 143 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliŜej 
połoŜonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 
Odpady naleŜy zbierać w sposób selektywny. 
Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych róŜnych rodzajów oraz mieszania odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi ni± niebezpieczne. 
 Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych roŜnych rodzajów oraz mieszanie odpadów 
niebezpiecznych z odpadami innymi niŜ niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa procesów 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu, jeŜeli w wyniku prowadzenia 
tych procesów nie nastąpi wzrost zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi lub środowiska. 



W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub 
przedmiotami, to powinny być one rozdzielone, jeŜeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 
• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu 
nastąpi ograniczenie zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi lub środowiska, 
• jest to technicznie moŜliwe i ekonomicznie uzasadnione. 
Unieszkodliwianiu poddane zostaną to odpady, z kt6rych uprzednio wysegregowano odpady nadające 
się do odzysku. 
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów moŜe odbywać sic tylko w miejscu wyznaczonym w trybie 
przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach, które spełniają 
określone wymagania. 
Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być eksploatowane tylko 
w6wczas, gdy: 
• nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych przepisów, 
• pozostałości powstające w wyniku działalności związanej z odzyskiem lub 
Unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z 
Zachowaniem wymagań określonych w ustawie. 
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. 
W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym 
miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych słuŜb komunalnych i wywozowych, z kt6rymi 
wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadów muszą legitymować sic 
właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarki odpadami. 
 
3. Wykonawca w szczeg6lnogci zapewni spełnienie następujących warunków: 
a. Utrzymywanie Terenu Budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej 
b. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska. 
c. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
 
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
• moŜliwością powstania poŜaru 
 
d. Praca sprzętu uŜywanego podczas realizacji Robot nie będzie powodować zanieczyszczeń  
    w środowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim 
e. Hałas emitowany podczas budowy nie podlega normom określającym dopuszczalny   
   poziom hałasu w środowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest  
   zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu  
   polegać będzie głownie na właściwej organizacji budowy, tj. 
 
• zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego sic stosunkowo niskim  
  poziomem emitowanego hałasu 
• wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw.  
  biegu jałowym)  
• zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej j. pomiędzy godzinami 22.00=6.00 
4. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
  
1.5.8. 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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 

2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
2.2.  Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru inwestorskiego moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Inspektor Nadzoru  umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w 
wytwórniach materiałów i urządzeń. 
 
 
2.3. Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 
tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia -waŜną legitymację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 



 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru w obrębie placu budowy po uzgodnieniu z 
Inspektorem nadzoru.  
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego uŜytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a takŜe w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 



 
 
 
 
6. Kontrola jako ści 

6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej . 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji.  
 
 
6.2. 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. Do umoŜliwienia jemu 
kontroli zapewniona 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 na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt, jeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową . W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na 
znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).;lub posiadają deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST; lub znajdują się w wykazie 
wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r., (Dz. U. 98/99).  
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.4. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  



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 naleŜy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 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 wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, .  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom 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 przedłoŜone 
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. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie.  
 

7. Obmiar 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową , 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 wpisane do ksiąŜki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie.  
Zasady określania ilości robót podane są w szczegółowych specyfikacjach technicznych , jednostki 
obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej.  
 

8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich  roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiór techniczny 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ 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 i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
8.4.Odbiór techniczny. 
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla kaŜdego rodzaju robót, po ich całkowitym zakończeniu. 

Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy  
Generalnego Wykonawcy i Kierownika robót.  Wykonawca robót przedkłada komplet  
dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją ,  
protokołami z przeprowadzonych prób itp.  Inspektor  Nadzoru spisuje Protokół jest  
wykaz ewentualnych usterek  do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu.  

 
8.5. Odbiór końcowy  
 
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora 
Nadzoru o tym fakcie. 
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 8.5.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową .  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.5.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 



2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań .  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z  programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  
 
8.6. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.5. ,,Odbiór ostateczny robót’’.  

 
9.  Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

 
10. Przepisy związane  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994 z uwzględnieniem 
późniejszych zmian).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). .  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
5. warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – wyd. Arkady 1989; 
 

 
 
 
 
 
 
 


