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1. CzĘŚĆ oGiLNA

SpecyÍikacja techniczna _ Wymagania ogólne doĘczy wymagań wspólnych , dla wszystkich
wymagań technicznych dotycących wykonania i pľzejęcia ľobót złłiązanychz inweĘcją
Specyfikację opľacowano do zastosowania jako część, dokumentów przetaľgowych i
kontraktowych.
W kwestiach nieopisanychprzez Specyfikacje techniczne Wykonawca będzie stosował się do
polskich norm, instrukcji i przepisów.

1. 1 Nazwa nadana zamĺówĺenĺu przez Zamawiającego
Pľzebudowa fľagmentu budynku Pľzebudowa fragmentu paľteru z kuchnią oraz przy|eýyni
pomieszczeniami w budynku Domu Pomocy Spďecznej przy vl. Bľoniewskiego 416 w Szczecinie, na
dziaŁce nĺ 23 13 z obrębu 203 6.

t.2 Pľzedmĺot i zakľes robót budowlanych

Inwesýcja obejmuje fragment paľteru istľliejącego budynku

W ramach inwestvcji projektuie się :

skucie okładzin ściennych z pýek ceramicznych
demontaż instalacji wod-kan,
demontaż pľzewodów wentylacji mechanicznej
demontaż części instalacji c.o. wraz z niektórymi gľzejnikami i pionami z
uwzględnieniem pľzejściapľzez stľopy
demontaż opľaw i osprzętu elektrycznego
dęmorftuŻ instalacj i elektrycznych
skucie części ýnków ścian w ilości około 50%
skucie wszystkich warstw posadzkowych do warstwy konstrukcyjnej stropu
uzupełnienie tynków cementowo - wapiennych na ścianach kat III
wykonanie nowych ścianek działowych muľowanych gľ 12 cm
wykonanie warstwy izolacji termicznej posadzki z twardych pĄrt styľopianowych o
obniżonej chłonności wody,
wykonanie nowych warstw posadzkowych
wykonanie nowych instalacji elektrycznych z uwzględnieniem zasilania wentylacji
mechanicanej
wykonanie sufitów podwieszonych , na ruszcie metalowym
obudowa instalacji wod-kan i c.o. oľaz kanałów wentylacji pĘtami GK
wykonanie nowych okładzin ściennych z p$ek glazurowanych o minimalnych
wymiarach 23x33 cm z wypełnieniem spoin wodoodporną zaprawą do spoinowanią
które należy ułoĘć, dłuższyn bokiem poziomo,
wykonanie paľapetów wewnętrznych z pýek glazurowanych
ułożenie nowych posadzek zp$ek gľesowych o min gr 9 mm i wymiarach min 33x33
cm z wypełnieniem wąską zaprawą do spoinowania
ułożenie wykładziny ľulonowej PCV
szpachlowanie i malowanie sufitów faľbami zmywalnymi umożliwiającymi zmywanie
powierzchni
montaż nowej stolaľki dľzwiowej o podwyższonej odpoľności na wilgoó
wykonanie nowej wentylacji mechanicznej,
wykonanie nowej instalacji wod-kan, z wymianą pionów z pľzejściem do sąsiednich
kondygnacji - wykonanie nowej instalacji c.o. z wymianą pionów z przejściem do
sąsiednich kondygnacji
wykonanie nowych instalacji elektrycznych z wymianą tablric tozdzielni elektrycznych
otazmontuŻ nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego zpÍzearraczeniem
do pomieszczeń mokrych.
zabezpieczenie wszystkich ścian i naľożników pľzed obiciem listwami systemowymi
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odpornymi na udeľzenia i łatwymi do utrzymania w czystości

DANE oGÓLNE I LIcZBowE

Podstawowe dane ogólne.
a) powierzchnia użytkowa (pomieszczenia objęte opracowaniem) 508,77 m2
b) kubatura 1827,6 m3
c) wysokość pomieszczeń _ 3,26 m _ 3,29 od posadzki do shopu

1.3 Wyszczególnienie ĺ opis pľac towarryszących i ľobót tymczasowych

Pľace towaĺzysące:

-zaplecze magazpowe i socj alne Wykonawcy
-wykonanie niezbędnych z.abezpieczeŕl
-ustawienie rusztowań systemowych
-ustawienie rynien zsypowych
-wykonanie osłon okien, drzrłi i innych elementów
_wykonanie z.abezpieczeń dtzew i kľzewów w pobliżu prowadzonych pľac
- zapewnienie dodatkowego ogrzewania (np. przy robotach betonowych w warunkach zimowych)
-wywóz materiałów rozbiórkowych
-dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. badanie wody)
-opracowanie dokumentacji powykonawczej
-opracowanie dokumentacji robót tymczasowych (np. projekÍ deskowania)
- projekt organizacji robót
- wykonanie wstępnego rozruchu uľądzeŕl

atakże pozostałe czynności i usługi niezbędne do wykonania ľobót podstawowych i
tymczasowych, które nie są zaliczane do kosztów ogólnych budowy.

Robotami tymczasowymi są:

-wykonanie niezbędnych wydzieleń dojść w obiekcie - prace będą prowadzoneprzy działającym
obiekcie

atakże inne czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych , któľe nie będą
przekazane Zamawiającemu i usunięte po wykonaniu ptac' z wyłączeniem przypadków, gdy
istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego ľozliczania.

1.4 Infoľmacje o terenĺe budorvy

1.4.l Informacj a dotycząca oľganizacji ľobót budowlanych

Wymasania podstawowe

-prace prowadzone będą w obiekcie czynnym
-Wykonawca musi zwľóció szczegő|nąuwagę na koordynację pľac w związku z uärtkowaniem
nie wyłączonych z użýkowania fragmentów budynku, w tym do wydzielenia dojśó w celu
zapewnienia ich właściwego użýkowania

Organizacj a placu budowy

Prace organizacyjne:

- wykonanie wygrodzenia stľef prowadzenia pľac w sposób trwały, w tym zabezpieczający
przedprzedostaniem się do czynnych pomieszczeń kurzuo brudu onzpyłőw
_ wyodrębnienie dľóg tľanspoľtowych mateľiałów z ľozbiórekorazmateľiałów do wbudowania

sPEcYFIKÁCJA część ocllľĺ _ oľs



7

Pracepotądkowe/końcowe:

-oczyszc7anie i utrrymywanie w naleĄĘm stanie technicznym wygrodzeń stľef pľowadzenia
pÍac oraz dróg transportowych
-usunięcie wygľodzeń stľef pľowadzeniaprac oraz drógtľanspoľtowychwraz Znapra'vrą
uszkodzonych powierzchni
- usunięcie zbędnych mateľiałów i ozrakowania Ęmczasowego
- doprowadzenie terenu, poza obszarem prowadzonych pľac, do stanu pierwotnego

1.4.2 Infoľmacja dotycząca zabezpieczenia inteľesĺów osób trzecich

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji iurądzeńtakich jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urądzeń w czasie tľwania budowy.
- o fakcie pľzypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezrwłocznie powiadomi
InĘniera i,,zainteresowane władze orazbędzie z nimi wspóĘľacował dostaľczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
- Wykonawcabędzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działaniauszkodzenia
instalacji

1.4.2 Infoľmacja dotycząca ochľony śľodowiska

Wykonawca ma obowiązekznaé i stosowaó w czasie pľowadzenia Robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska natuľalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się
z postanowieniami Rozdziafu 1 Ustawy zdnia27 kvłietnia2}}lĺ.,,o odpadach'' (Dz.U. Nr 62,
poz.628,2001ľ.,zpőźniejszymi zmianami) w pľzypadku konieczności zdeponowania
mateľiałów rozbióľkowych i demontowanych. Wykonawca musi wystąpió o okľeślone Ustawą
zezyłolenia i uzgodnienia oraz ponieśó wszelkie koszta zvĺiązane z zagospodarowaniem
nieprzydatnych mateľiďów (trakÍowanych jako odpad).

W okľesie tľwania budowy i wykanczania Robót Wykonawca będzie podejmowaó wszelkie
uzasadnione kľoki mające na celu stosowanie się do pľzepisów i norm doĘcących ochľony
środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikaó uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności spďecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- Lokalizacjębaz,warsztatów,magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
- Środki ostrożności izabezpieczenia pľzed:

- zanieczyszczeĺięm zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietľza pyłami i gazami

- możliwością powstania pożaru.

MateľiaĘ, któľe w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.4.3 Infoľmacja dotycząca rľaľunków bezpieczeństwa pracy

Podczas rea|izacji Robót Wykonawca będzie ptzestĺzegaé przepisów dotycących
bezpieczeństwa i higieny pracy' W zakľesie wymogów bezpieczeństwa i higieny pÍacy oraz
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują:
l) Rozporądzenie Ministľa lnfľastruktury z dnia 23 czerřłca 2003 r., w sprawie informacji
dotycącej bezpieczeństwa i ochľony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 71,25,1126,2003 r),
2) Rozporądzenie Ministľa lnfľastľuktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz.401, 2003 r.),

Wymagania jakie zawieľa INFoRMACJA DoTYCZĄCA BEzPBCZBŃsľwe I ocHRobtY

sPEclTIKÁcJA czĘśĆ oGÓLNA - DPs



8

zDRowIA będąca częścią dokumentacji przetargowej, stanowią zobowiązania Umowne
Wykonawcy.
W szczególności Wykonawca ma obowipek zadbaé, aby peľsonel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oÍaz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitaľnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urądzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochľony Ęcia i zdrowia osób zatľudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca jest zobowiąz.any do opľacowania planu z zakĺesl bezpieczeństwa i ochľony
zdrowiao zgodnie z obowiązuj ącymi pľzepisami.
Uznaje się, że wszelkie koszty zvłiązane z wypełnieniem wymagańbezpieczeństwa okľeślonych
powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.4.4 Informacja doĘcząca zap|ecza dla potrzeb Wykonawcy

_Wykonawca, w ľamach Umowy jest zobowiąz.any zoĺBauizowaé i utľzymywaó w należyým
stanie zaplecze przestrzegając obowipujących przepisów pľawa' szczególnie w zakľesie BHP,
zabezpieczeń p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego lnspektora
Sanitamego.
-Zap|ecze Wykonawcy winno spełniaó wszelkie wymagania w zakľesie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Zaplecze Wykonawcy powinno byó wyposażone w:
-z.aplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie zobowiązującymi pľzepisami prawa'
-z'ap|ecze na naľady, któľe pomieści min. 8 osób,
-telefon (dopuszcza się telefon komóľkowy)
-Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania mateľiałów
-Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potľzeb Wykonawcy nie podlega odľębnej zaýacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontrakÍową

t.4.5 Informacja doĘcząca oľganizacji ruchu

Po stľonie Wykonawcy leży opracowanie planu organizacji ruchu w czsi budowy,
uwzględniaj ącego utrzymanie obiektu w ruchu, ruch pieszy w obiekcie i na zewnątrz - w tym
osób trzecich, zz.apewnieniem dojazdu i dojścia do pozostaĘch części budynku

t.4.6 Infoľmacja dotycząca ogrodzenĺa placu budowy

- Po stronie Wykonawcy zabeąieczenie terenu budowy w okresie trwania rea|izacji inwestycji
od ptzskazania placu budowy do zakoŕlczęnia i odbioru końcowego inwestycji.
- Wykonawca dostaľczy, zainstaluje i będzie utľzymywał tymczasowe urądzeni zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poľęcze' oświetlenie, sygnały i znaki ostľzegawcze oľaz wszelkie inne śľodki
niezbędne do ochrony ľobót
- W miejscach pľzylegających do dľóg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogľodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
- Koszt zabezpieczenia teľenu budowy nie podlega odľębnej zapłacie i pľzyjmuje się, że jest
włączony w Cenie kontraktowej

1,4.7 Informacja doĘcząca zabezpieczenia chodnĺkĺów i jezdni

-Koszt zabezpieczenia leĘ po stronie Wykonawcy
_ Koszt zabezpieczenia nie podlega odľębnej zaýacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenie
kontraktowej

1.4.8 Nazwy i kody BľuPYl klas ĺ kategoľĺĺ ľobót

Kodv i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000- 7 Roboty budowlane

sPEcYFI(ÁcJA czqŚć ocólľł - oľs
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45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45215000 -7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki

zdľowotnej i spďecznej, kľematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45215140 -0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacýne

51 100000 -1 Roboty ľozbiórkowe
45111220-6 - roboty w zakresie usuwania gruzu
45111000-8 Roboty w zakresie btrzeria, roboty ziemne
45111100-9 - roboty w zakresie buľzenia

4526l000-1Specjalne ľoboty budowlane inne niż dachowe
452623004Betonowanie
45262310-7Zbrojeníe
452623 1 I -4Betonowanie konstrukcj i
4 52623 5 0 -9B etonowani e bez zbr oj enia
4 52623 60 -2Cementowanie
4526237 D-SRoboty w zakresie pokrywania betonem
45262400-SWnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262500-6 roboty muľaľskie

4 5 3 20 0 00 - 6 Rob oty izolacy jne
45400000- 1 Roboty wykończeniowe

45410000-4 Tynkowanie
45 43 l 200 -9 Kładzenie g|azury
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432|00-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45432l l l -5 Kładzenie wykładzin elasĘcznych
45421000-4 Roboty w zakľesie stolaľki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
4542l l 4 1 -4 Instalowanie ścianek działowych
45421 1 46-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421 1 60-3 Montaż wyľobów metalowych
45 4421 00 -8 Roboty malarskię
45450000-6 Pozostałe roboty

45300000_0 Roboty instalacýne w budynkach
45315100-9 - Instalacyjne roboty elekĘczne
4531t200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312200-9 Instalowanie pľzeciwwłamaniowych systemów alarmowych
453 I 4300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
4 5 32t 000 -3 Izolacj a cieplna
45331100- 7 Prace doĘcące wykonywania instalacji ogľzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332200 -5 Prace doýcące wykonywania instalacj i wodociągowej
45332300-6 Pľace dotycące wykonywania instalacji kanalizacyjnej
45333000-0 Roboty instalacyjne gazow e

1.4 .9 określenia podstawowe

określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi okľeśleniami zawaĘmi w
Prawie Budowlanym oraz z Polskimi Normami. Ufle w specyfikacji okľeślenia na|eĘ
rozumieó:

Aprobata techniczna -dokument dotycący wyrobu, stwierdzający jego przydatnośó do
okĺeślonego zakľesu stosowania, w szczególności zawieľający ustalenia techniczne odnosące się
do wymagań podstawowych, jakie ma spełnió wyrób oraz określający metody badań
potwierdzaj ących te wymagania

sPEcYrIr(AcJA cz4Ść oclr,ľł -oľs
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Certyfikat zgodności -dokument wydany przeznotyťlkowaną jednostkę ceĘfikującą
potwieľdzaj ący, że wyľób i proces jego wytwaľzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub
specyÍikacj ami technicznymi.

Deklaracja zgodności _oświadczenie producenta lub jego upowaźnionego pľzedstawiciela
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialnośó, że wyľób jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfi kacj ami technicznymi lub określoną nonną
Projekt budowlano-wykonawcąv - pľojekt budowlany i wykonawczy stanowiący podstawę do
wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.

Specyťrkacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanvch, dokumentacja projekÍowa -
w rozumieniu Rozporądzenia Ministra Infľastľuktury zdn.02.09.2004r w spľawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uĄrtkowego.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi pľzepisami, stanowiący
urzędowy dokument pľzebiegu robót budowlanych orazzdarzęÍl i okolicznościz.achodących w
toku wykonywania robót.

Kierownik budowy - osoba w7Äaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania
ľobotami i do występowania w jego imieniu w sprawach rea|izacji i kontraktu.

InspełÍor - upowaźniony pľzedstawiciel lnwestoľa do spľawowania nadzoru inwestorskiego nad
pľawidłowym przebiegi em rcalizacji.

Materiały - wszelkie tworzywa i wyľoby budowlane niezbędne do wykonywania ľobót zgodnie
z wymaganiami technic znrymi,proj ektem budowlano-wykonawcz ym, zaakceptow ane przez
pľzed stawic ie|a Zamawiaj ącego.

odbióľ częściowy - odbiór mający na celu spľawdzenie zgodności z Umową wykonanych
elementów ľobót w celu określenia ich zakresu, jakości , ilości.

odbiór końcowy - odbiór przepľowadzony po pomyślnym z.akoŕrczeniu ľobót i usunięciu usteľek.

odpowiednia /bliskď zgodnośó _ zgodnośó wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeśli przedział toleľancji nie został określony - zprzeciętnymi toleľancjami, przyjmowanymi
zvtyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazaĺe przezPrzedstawiciela
Zamavłiającego w foľmie pisemnej, dotycące sposobu realizacji robót lub innych spraw
nłł iązany ch z prowadzeniem budowy.

Roboty - oznaczająroboty stałe i ľoboty ýmczasowe lub jedne znich,niezależnie od kontekstu
sytuacyjnego lub tľeściowego.

RoboĘv Stałe - oznaczająroboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową.

Roboty Tymczasowe - oz.naczająroboý Ęmczasowe wszelkiego ľodzaju potľzebne do ľealizacji
i ukończenia Robót oľaz usunięcia wszelkich wad, są projektowane i wykonywane jako
potľzebne do wykonania ľobót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są
usuwane po wykonaniu robót podstawowych zwyłączeniem przypadków, gdy istnieją
uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania.

RoboĘv Towaľzyszące - prace niezbędne do wykonania ľobót podstawowych nie za|iczane do
robót tymczasowych, np inwentaryzacja powykonawcza.

Przetargowa dokumentacja projektowa - część: dokumentacji projektowej wskazująca lokalizację,
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charakterystykę obiektu będącego pľzedmiotem ľobót.

2. Wymaganĺa podstawowe doĘczące mateľiałów budowlanych

l.Przy realizacji inwestycji moŻna stosowaó wyroby, właściwie oznaczone, dla których
zgodnie z odrębnymi przepisami:
a. Wydano ceftyfikat na znak bezpieczeństvł1 vłykazujący, że zapewniono zgodnośó z
kľýeriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych -w odniesieniu do wyľobów wymagających ceľĘfikacji
b. Dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaľacje zgodności z Polską
Noľmą lub apľobatą techniczną
c. Oznaczono znakowaniem CE
2.Wszystkie użyte mateľiaĘ, sptzęĘ iurądzenia muszą posiadaó apľobatę techniczną
dopuszczającą do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i pomieszczeniach
przęznaczonych na pobý ludzi.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru infoľmacji
dotycących stosowanych materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznychorazpľóbek do
zatwierdzenia. Wykonawcamoże dostarczyó i wykorzystaó do budowy wyłącznie nowe'
wcześniej nieużywane materiały iurądzenia, zawyjątkiem Ęch dla których okľeślono, że mają
pochodzić z recyclingu
4.MateĺiaĘ nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostanąprzez Wykonawcę
wywiezione zterenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektoranadzoru
5. Wykonawcazapewni, aĘ tymczasowo składowane mateľiĄ, do czasu gdy będą potrzebne do
ľobót, byĘ zabezpieczone, zachowaĘ swoją jakośó i właściwości do ľobót i były doĘpne do
kontroli pľzez lnspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie teľenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
6. Jeżeli dokumentacja pľojektowa lub ST przewidują możliwośó zastosowaniarőżnych ľodzajów
mateľiałów do wykonywaniaposzczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiaľze zastosowania konkretnego mateľiału
7. Wymagania dotyczące poszczególnych materiałów podano w szczegółowych specyfikacjach
technicznych

8. Jeśli gdziekolwiek w dokumentacji, gdy nie można było opisaé pľzedmiotu zamőwieniaza
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, w celu doprecyzowania wymaganych paľametrów
jakościowych przýoczono znak towaľowy, zawsze na|eĘ pľzyjmowaó , że wskazaniu takiemu
towaĺzysą WÍazy,,lub równow ażne" .
Po d p oj ęc iem mateľiałó w i ur ądzeń równowa:żny ch naleĘ ľozumieć materiaĘ i ur ządzenia
zapewniającenaleŻýąrealizację robót zgodnie z pľojektemoÍaz zapewniające uzyskanie
parametrów technicznych nie goľszychniżzałożonych w dokumentacji technicznej i
specyfikacjach.

3. Wymaganĺa doĘczące spľzętu ĺ maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania
robót budowlanych zgodnie z założonąjakością

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji ľobót sprzętu posiadającego
stosowne do ľodzaju paľametry techniczne i dopuszczenie do uĄrtkowania
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu
do użýkowania, tam gdzie jest to wymagane pľzepisami.
- Zastosowany pľzy wykonywaniu ľobót sprzęt musi chaľakteryzowaé się dostosowaniem do
teľminów realizacji robót
- Jakikolwiek spľzęt, masryny' urządzenia iĺarzędzianiegwaľantującezachowaniajakości
i waľunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez InĘnieľa zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robót terminów ľealizacji robót

4. Wymagania doĘczące tľansportu
Wykonawca jest zobowiązarry do stosowania jedynie takich środków transportu, któľe nie
wpłyną niekorzystnie na jakośó wykonywanych Robót i właściwości pľzewożonych
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materiałów.
Liczba środków transpoľtu będzie zapewniaé prowadzenieRobótzgodnie zzasadami
okľeślonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniachprzez
Inspektora Nadzoru, w terminie przewiđziaĺymKontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania doĘcące przepisów
ruchu dľogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciýeń na osie i innych paľametrów
tpchniczrych.
Srodki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie będą usunięte z Placu
Budowy.
Przedwyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transpoľtowe powinny zostai
oczyszczonQ tak by drogi zewnętľzne zabezpieczyé przed z.abrudzeniem

Wykonawca będzie usuwaó na bieĘco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczeniai
uszkodzenia spowodowane jego pqazdani na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

5. Wymagania dotyczące wykonania ľobót budowlanych

5.1. ogólne zasady wykonywanĺa Robót

Wykonawca odpowiedzialny jest zaprowadzenie ľobót zgodne z umową orazz.a jakośé
stosowanych materiałów i wykonywanych ľobót, zaichzgodnośó z PBH, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

l. Zamawiający w teľminie określonym w umowie przekuŻe Wykonawcy teren budowy wrazze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyJnymi, dziennik budowy,
dokumentacj ę pľoj ektową.

2. W ľamach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonaó:
a. sprawdzenia kompletności dokumentacj i proj ektowej,
b. oceny stanu terenu w zakľesie możliwości wyznaczenia: dľóg dowozu materiałów, miejsc
składowania mateľiałów, lokalizacji zaplecza budowy

3. Wykonawca z.obowiązany jest uzgadniaé z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w
media tj. eneľgia elektryczna, woda, centľalne ogÍzewanie, niezbędne do pľowadzenia ľobót.

4.Wszelkie pľace powinny być nadzorowane pÍ7.ez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
do pełnienia funkcji technicznych w budownictwie.

5.Wykonawca będzie przestrzegał pľzepisy ochľony przeciwpożarowej i utrzymywał sprawny
spľzęt pľzeciwpożarowy' wymagany przez odpowiednie przepisy.

6.MateriĄ łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialĺy za wszelkie stľaý spowodowane pożnrem wywďanym jako
rezu|tatrea|izacji robót albo przez personel Wykonawcy

7.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującymZamawiającego i
Wykonawcę Do dziennika budowy naleĘ wpisywaó w szczególności:

trdatę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
! terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczegőlnych elementów robót,
lprzebieg ľobót, tľudności i przeszkody w ich prowadzeniun okľesy iprzyczyny przerw w
robotach,
luwagi i polecenia Zamawiającego,
!daý zatądzenia wstľzymania ľobót, z podaniem powodu
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Jzýoszenia i daty odbioľów obrót zanikających ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbioľów robót,
lwyjaśnienia, uwagi i pľopozycje Wykonawcy,
!stan pogody i temperatuľę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ogľaniczeniom, lub wymaganiom szczególnynw złłiązku z warunkami klimatycznymi,
ldane doĘcące czynności geodezyjnych (pomiaľolvych) dokonywanych przed i w tľakcie
! dane doĘcące sposobu wykonywania zabezpieczenia ľobot,
ldane dotycące jakości mateľiałów, pobierania pľóbek oľaz wyniki pľzepľowadzonych badań o
z
podaniem informacji kto je pľzeprowadzał,
lwyniki pľób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał,
linne istotne informacje o przebiegu ľobót.

8.Pľopozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą pľzedłożone
Zamawiającemu do ustosunkowania się.
9.Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich pľzyjęcia lub zajęciem stanowiska.
lO.odpowiedzialnośó zaprowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi pľzepisami
spocą/wa na Wykonawcy.

l l.Dokumenty laboľatoryjneo dokumenty dopuszczęniamateriałów do stosowania w
budownictwie, ľecepty robocze i kontľolne wyniki badań będzie gromadził Wykonawca.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru ľobot. Winny one byó udostępnione nakaŻde
Ę czenie Zamaw iaj ące go .

12.Do dokumentów budowy zalicza się, opľócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:
a. pozwolenie na ĺealizację zadania budowlanego,
b. protokoĘ przekazania terenu budowy,
c. umowy cywilno-prawne z osobamitrzęcimi i inne umowy cywilno_prawne'
d. protokoĘ odbioru ľobót

l3.Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

l4.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtwoľzenie w foľmie przewiđzianej pľawem.

1 S.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego

16.Zakłes prac otaz odpowiedzialnośó Wykonawcy w zakľesie objętym ceną ofeľtową obejmuje
w szczególności:
a. Organizację i zagospodaľowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich
z-łłiązarrych z Ęm kosztów
b. opracowanie zgodnie zRozporądzeniem Ministra Infrastruktury z23.06.2003 roku Planu
Bezpieczeŕtstwa i ochľony Zdtowia
c. opľacowanie i uzyskanie zatwieľdzeniaprzezZamawiającego pĺzedĺozpoczęciem ľobót
wymaganych w umowie dokumentów np. Projektu organizacji budowy,harmonogramu
Proj ektu oryanizaqi budowy
d. Szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanychprzezlich
pľac, zgodn ie z obowiązuj ącymi pľzepisami
e. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów złłiązanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do
wykonania prac' w tym zasilania placu budowy i ľobót w eneľgię elektryczną i wodę
f. Wywóz mateľiałów rozbiórkowych, ziemi nadmiarowej z wykopów' gľllzu i odpadów na
składowisko odpadów komunalnych
g. Stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotycących ľealizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oľaz umowieo wykonanie wszystkich zaw artych w nich
wskazówek, za|eceń oľaz obowiązków
h. Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należyým porądku ( zgodnie z art.20
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ust. I 2 Ustawy z dnia 21, marca 1 985r o drogach publicznych -Dz. U . z 2000r nr 7 I, poz. 838 z
pózniej szymi zmianami)
i. Prowadzenie ľobót w taki sposób, aby zapewnić: ciąýy ruch i możliwie do minimum
oganiczyć, brak dojazdu do sąsiednich budynków
k. Pľawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowy
|. Zorganizowanie niezbędnych pľób, badań i odbiorów oľaz ewentualnego uzupełnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu ľobót objętych umową
m. Udział w Radach Budowy w teľminach uzgodnionych z lnwestorem, jeśli będą wymagane
n. Zachowanie iprzestrzeganie warunków i przepisów BIIP i P-poŻ

Ptzy realizacji inweĘcjina|eĘ w szczególności spełnić niżej wymienione elementy :

a. Wszystkie ľoboty naleĘ wykonaó zgodnie ze Specyťrkacjami Technicznymi Wykonania i
odbioru Robót , zasadamiwiedzy i sztuki budowlanej orazprzepisami BÍIP, przez odpowiednio
wykwaliÍikowanych pľacowników i pod staĘm nadzorem technicznym
b. W trakcie budowy na|eĘ przestrzegaé wymagań stawianych pľzez inst5rtucje warunkujące
dopuszczenie obiektu do użýkowania, w szczególności SANEPID-u,, Straży Pożarnej , ochrony
Srodowiska, Państwowego Nadzoru Budowlanego atakże Panstwowej Inspekcji Pľacy
c. Wszelkie wąĘliwości powstałe w hakcie 7apozľ,avania się z dokumentacjąorazw czasie
realizacji inwesýcji naleĘ niezwłocznie inabieĄco wyjaśniaó z autorami pľojektu
d. Zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego pľojektu są dozwolone jedynie za
zgo dą Zamaw iaj ącego i autorów dokumentacj i

5.2 Zgodnośó ľobót z dokumentacją pľojektową i specyÍikacja technĺczną

Projekt budowlano-wykonawczy (PB-W) i Specyfikacje Techniczne (ST) orazinne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. pľotokoły konieczności na
ľoboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakľesie i są integralną
częściąumowy' a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie
może wykorzystywaó błędów w PB-W lub ich pomijaé. o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomió inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane ľoboty i dostaľczone materiĄ winny byé zgodne z
PB-W i ST.
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB_W lub ST i wpĘnie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiaĘ winny byó niezwłocznie
zastąpione innymi, a ľoboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy

S.3.Polecenia Inspektoľa Nadzoru Inwestoľskĺego

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ľozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestoľskiego, w foľmie pisemnej, doĘcące sposobu
rea|izacji Robót lub innych spraw złłiyanychzprowadzeniem budowy.
Polecenia lnspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane w czasie określonym w
poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli waľunek ten nie zostanie spełniony, RoboĘ mogą zostaó
przez lnspektora Nadzoru Inwestorskiego zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z
zawieszenia Robót będą obciążaĘ Wykonawcę.

5.4. Wymagania dotyczące wykonania ľobót budowlanych w zakľesie podania sposobu
wykończenia poszczególnych elementów, toleľancji wymiaľowych, szczegółów
technologicznych oľaz niezbędne informację doĘcące odcĺnków ľobót budowlanycho
pľzerw ĺ ogľanicze ń, a także wymaganĺa specj alne

-prace musą byó tak zorganizowane, by byĘ możliwe do prowadzenia w obiekcie czynnym
-Wykonawca musi zwľóció szczególnąuwagę na kooĄnację prac w związku z uärtkowaniem
nie wyłączonychz użytkowania fľagmentów budynku, w tym do wydzielenia dojśó w celu
zapewnienia ich właściwego użýkowania
-prace prowadzone będą etapami i wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użýkowanie
poszczególnych części -prace naleĘ pľowadzió w kooľĄnacj i z pracalni zvłiązunymi z
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teľmomodern izacj ą budynku

Wymagania sposobu wykończeniaposzczegőlnych elementów, tolerancji wymiarowych,
szczegőłőw technologicznych orazinne niezbędne informację podanowszczegółowych
specyÍikacj ach technicznych

6. opis dzĺałań związanych z kontľolą, badaniamĺ oľaz odbioľem rľyľobów ĺ ľobót
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesĺenĺa

Wykonawca jest zobowiązarry znać, wszelkie pľzepisy wydane przezwładze centľalne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, któľe są w jakikolwiekzłłiyane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzia|ny zapÍzestrzeganie tych praw' przepisów i wýycznych podczas prowadzenia
robót.
Gdziekolwiek w dokumentach konhaktowych powołane są konkretne nonny i pľzepisy, któľe
spełniaó mają materiaĘ, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane ľoboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub popľawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W pľzypadku, gdy powołane nonny i przepisy są państwowe lub odnosą się do konkľetnego
kraju lub ľegionu, mogą byó równieŻ stosowane inne odpowiednie nonny z-apewniające ľówny
lub wyższy poziom wykonania niż powołane nonny lub pľzepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzeniapĺzez lnspektora nadzoru. Różnice pomiędry
powołanymi normami a ich pľoponowanymi zamiennikami musą byó dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone lnspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

6.1. Decyzje ĺ polecenia Inspektoľa nadzoľu ĺnwestoľskĺego
Decyzje Inspektoľa dotycące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ľobót będą
opaľte na wymaganiach sfoľmułowanych w umowie, PB, sT, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektoľ jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostaľczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora będą wykonywane
nie pózniej niżw czasie przezniego wyznaczonym, po ich otľzymaniu przez Wykonawcę, pod
gr ożb ą zatt zy mania robót.
Ewentualne skutki finansowe zffiułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

6.2. Zasadv kontroli iakości Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość: Robót i dostaľczy InspekÍorowi Nadzoru umowy do
zatwięrdzenia zamierzony sposób wykonywania Robót' możliwości techniczne,kadrowe i
organizacyjne, gwarantujące wykonanie ľobót zgodnie z Dokumentacją Pľojektową, ST oraz
poleceniami i ustaleniami
Celem kontroli Robót jest osiągnięcie załoŻonejjakości Robót. Wykonawcajest odpowiedzialny
zapełnąkontrolę Robót i jakość mateľiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontľoli, włączając peľsonelo sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urądzenia niezbędne do pobierania pľóbek i badań materiałów oľaz Robót.
Wykonawca będzie pľzepľowadzaó pomiary i badania materiałów oľaz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwieľdzenie, że Roboty wykonano zgodnie zv,łymaganiami zawaľlymi w
Dokumentacji Projektowej i specyÍikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu
badań i ich częstotliwości są okľeślone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, noľmach i
wytycznych. W pľzypadku, gdy nie zostĄ one tam określone, osoba zarądzającąrealizacją
umowy ustali jaki zakres kontľoli jest konieczny, aby zapewnió wykonanie Robót zgodnie z
Umową. Wykonawca dostaľczy Inspektoľowi Nadzoru lnwestoľskiego świadectwa, że ws4ystkie
stosowane urądzenia i spľzęt badawczy posiadają wużnąlegalizację, zostaĘ prawidłowo
wykalibľowane i odpowiadająwymaganiom noľn okľeślających procedury sprawdzeń i badań.
Wszystkie ewentualne koszý złłiązane z organizowaniem i pľowadzeniem badań materiałów

ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Wykonawca będzie przepľowadzaó dodatkowe badania tych mateľiałów, które
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budąwąĘliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiaĘ nie zostaną przez Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszý tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.

6.3 Badanĺa ĺ pomĺarv
Wszystkie badania i pomiary będą przepľowadzone zgodnie zwymaganiami noľm. W
pľrypadku, gdy normy nie obejmująjakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji,
stosować moima polskie w5Ączne, albo inne procedury, zaakceptowane pÍ,zez lnspektoľa
Nadzoru
Przedprzystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InspelĺÍora Nadzoru o
rodząu, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca pľzedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacjiprzez lnspektoľa Nadzoru

osoba zatądzającąrealizacjąumowy może pobieraó pľóbki materiałów i pľowadzić badania
nieza|eżnie od Wykonawcy' na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wkażą, że ruporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to osoba zarądzająca realiz.acjąumowy poleci Wykonawcy
lub z|ecinieza|eżnemu laboľatorium przeprowadzenie powtóľnych lub dodatkowych badań,
albo opľze się wyłącznie na własnych badaniachptry ocenie zgodności materiałów i Robót z
Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty badań
i pobieľania próbek poniesione zostanąpľzez Wykonawcę.

6.4. Ceľhrfikatv ĺ deklaľacie
lnspektor może dopuśció do uĘciaýlko te mateľiaĘ, któľe posiadają:
.celĘfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ż.e zapewniono zgodnośó z kľyteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, apľobat technicznych oraz właściwych
pľzepisów i dokumentów technicznych,
.deklarację zgodności lub ceĘfikat zgodności z:

_Polską Normą lub
-aprobaĘ techniczną, w prrypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Noľmy, jeżeli nie są objęte ceľtyfikacją okľeśloną w pkt li któľe spełniają wymogi
szczegółowych specyfikacj i technicznych

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane ptzez szczegółowe
specyfikacje techniczne , kuŻda partia dostaľczona do robót będzie posiadaó te dokumenty,
okľeślaj ące w sposób j e dnoznaczny j ej cechy.
Produkty przemysłowe musą posiadaó ww. dokumenty wydane przez pľoducenta, a w razie
potľzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badan będą
dostaľczone przez Wykonawcę inspektorowi.
Jakiekolwiek mateľiĄ, które nie spełniają Ęch wymagań będą odľzucone.

6.5. Pľóbv. Pľóbv Końcowe
Wykonanie prób oľaz pľzedstawienie Inspektoľowi Nadzoru lnwestorskiego przez Wykonawcę
wyników pľób jest elementem konieczrym

Wykonawca dostarcza całą aparaturę' pomoc' dokumenty i inne informacje, eneľgię elektryczną,
sprzęt, paliwo, śľodki nlżywalne,pľzyrądy, siłę ľobocą, materiĄ oraz wykwalifikowany i
doświadczony personel do pľzeprowadzęnia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, w tym
próby bakteriologicme i fizykochemiczne instalacji sanitarnych. Koszty wykonania prőb oraz
koszý wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania pľób winny byó uwzględnione
w cenie Umownej.

6.6 DokumenĘ odbioľu końcowego
Do odbioru końcowego ľobót Wykonawca zobowiązłnyjest pľzygotowaó dokumenty,
zawierające w szczególności :

a. Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
b. Uwagi i zalecenia lnspektoľa Nadzoru, złłłaszczaprzy odbiotze robót zanikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceŕl
c. Dzienniki budowy (i Księgi obmiarów jeśli będą wymagane)
d. Wyniki pomiarów kontľolnych orazbadańi ozĺaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe
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wbudowanych mateľiałów i wyrobów
e. Recepty i ustalenia technologiczne, jeśli będą miały miejsce
f. DokumenĘ techniczne wądzeÍl
g. DokumenĘ z przeprowadzonych odbioľów poprzedzających, pľób, rozľuchów, pomiaľów
ľealizowanych w tľakcie wykonywania robót
h. lnstrukcje obsfugi urądzen,
i. Atesty na wbudowane mateľiĄ, świadectwa jakości wydane przez dostawcódpľoducentów
j.Kaľty gwarancyjne
k. hne dokumenty wymagane przez Inwestora
l. Decyzje i oświadczenia właściwych oľganów, wskazanych w Prawie budowlanym i Decyzji
pozwolenia na budowę

Dokumentacja odbiorowa powinna byó spięta, posiadaó ponumerowane strony zzałączonym
spisem zawaľtości w segregatoĺze.KaŻdy atest powinien byó czýelny, posiadaó opis o tľeści : ,,
MateriĄ zostaĘ wbudowane do:. .. . ,,oraz opieczętowane i podpisane przez
Kierownika Budowy/IGerownika Robót.

W pľąrpadku' gdy wedfug komisji ľoboty pod względem pľzygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą .vq1znaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest pľotokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego pĺzsz Zamawiającego.
7. Wymagania dotyczące pľzedmĺaľu i obmiaľu ľobót

7.l Zagadnĺenĺa ogólne

lnwestor zakładazawarcię z z wykonawcą umowy na wykonanie robót na zasadach
ryczałtll.
W prąpadkuzawarcia w umowie sposobu rozliczeńw foľmie ryczałfu zapisy w ST doĘcące
obmiaru mają zastosowanie jedynie w pľzypadkach szczególnych, np. zmianie Wykonawcy i
ocenie stopnia zaawansowania pľac. Jednak jeśli Inwestor naľzuci w umowie obowiązek
prowadzenia ksiązki obmiarów, to kierownik budowy zramienia Wykonawcy będzie musiał taką
książJ<ę pľowadzió. Każdawówczas praca winna byé zinwentaryzowana w książce obmiaľów i
zatvłierdzonaprzezlnĘniera. DoĘczy to ilości materiałów ,urądzeń i wszystkich crynności
jakie będą musiĄ być przepľowadzone w celu prawidłowego wykonania ľobót.

7.2 Zagadnĺenia ogólne dotyczące pľzedmiaľu Robót

Zakłada się . że Wykonawca ujął w Cenie ryczałtowei:

wszystkie wydatki złłiązane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności
jemu potľzebnych oľaz wszelkie opłaty rwiązane zichuĘciem,
koszt ułożenia tymczasowych kabli i ruľociągu orazptzewozu wody i wszelkie inne
wydatki i opłaty dla właściwej dysĘbucji elektľyczności i wody do jakiegokolwiek i
każdego punktu budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zvłiązłĺnego z
wykonywaniem Robót.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy
wszęlkie koszty nłłiązane zprzestrzeganiem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy)włączając w to koszt zakupu i utľzymania niezbędnego wyposazenia, jak
też jego okresowych badań.
koszý utrzymania budowy w stanie czysĘm i uporądkowanym

koszt badań istniejącej infrastľuktury, na któľe wpływ mają Roboty, dostarczenie
informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy ľądowe lub inną
władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteľesowaną Robotami orazdla
podjęcia wszelkich potľzebnych śľodków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek
uszkodzeń infrastruktury.
Jakiekolwiek szkody wyrądzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym'
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gazowym czy telefonicznym powinny byó napľawione ptzez służby stosowane dla danej
instalacji na koszt Wykonawcy.
materiaĘ iurądzenia zaľówno te, które będzie sam dostaľczał, jak i tych dostaľczanych
przez swoich podwykonawców.

Ilości
Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót zostaý wyliczone na podstawie dokumentacji
projektowej . Jakikolwiek błąd hlbprzeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku wykonania wszystkich robót.

Wszystkie pomiary dfugości, powierzchni, objętości czy wagi są podane wjednostkach
meĘcznych.Poza pľzypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokľąglane do 0,1 metľa,
metľa kwadratowego cry sześciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w
milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramach lub w tonach zz.aokrąg|eniem do 0,01
podanej jednostki.

Poniższe w Przedmiarze Robót:

7.3. ogólne zasady obmĺaľu Robót

obmiaľ robót będzie odzwierciedlałfaktyczny zakľes wykonywanych robót zgoďnie z
dokumentacją i specyÍikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofeľtowym.
obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmieľzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej ĺa trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru ľobót. Błędne dane zostanąpoprawione wg ustaleń
Inspektora dostaľczonych Wykonawcy na piśmie. obmiar gotowych robót będzie
przepľowadzony w zależności od zapisów w umowie.

Zasadv określania ilości Robót i materiałów
Roboty pomiaľowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób
zr onlmiĄ i j ednoznaczny.
Do pomiaru używane będą ýlko spľawne naĺądzia pomiarowe, posiadające czýelną
skalęj ednoznacznie określającą wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robót zawieľaó będzie:
- podstawę wyceny i opis ľobót,
- datę obmiaľu,
- miejsce obmiaru ptzezpodanie: nr pomieszczenia, nĺ detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: dfugośó x szeľoko śó x głębokośó
x wysokośó x ilośó = wynik obmiaru,
- ilośó ľobót wykonanych od początku budowy,
- dane osoby sporądzającej obmiaľu.

Urądzenia i spľzęt pomiarowy
Wszystkie urądzenia i sprzęt pomiaľowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez lnspektora Nadzoru. Urądzenia i spľzęt pomiarowy zostaną dostaľczone
przez Wykonawcę.
Jeżeliutądzeniate lub sprzęt wymagają badan atestujących to Wykonawca będzie posiadaó
ważne świadectwa |e gal.izacji.

Czas przeprowadzenia obmiaru

iltm milimetr ke kilosram
m metr t tona (1000ke)
dm decymetr ha hektar
m'Ż metr kwadratowv ryczak ryczak
m3 metr sześcienny szt. sztuk
kpl. komplet
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obmiar gotowych robót będzie przepľowadzony w zależności od zapisów w umowie np. na w
przypadku pľzypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach czy zmiany Wykonawcy
Robót.

8. opĺs sposobu odbĺoľu ľobót budowlanych

1 . Roboty podlegaj ą następuj ącym etapom odbioru, dokonywany m pÍzez Zamawiającego pÍzy
udziale Wykonawcy:
a. odbiorowi ľobót zanikających i ulegających zaĘciu
b. odbioľowi częściowemu technicznemu
c. odbiorowi końcowemu inweĘcji
d. odbiorowi ostatecznemu (pogwarancý nemu)

2. odbióľ robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ťrnalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robot, które w dalszym pľocesie realizacji ulegną zal<ryciu.
.odbiór ľobót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych koľekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu ľobót. odbioľu
ľobót dokon uje Zamawiający.
Gotowośó danej części robót do odbioru zýaszaWykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
j edĺoznacznym powiadomieniem InspekÍora Nadzoru.
odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, w terminie .vqĺznaczonymprzęz lnwestora, jednak
nie dłuższym niż niżw ciągu 7 dni ľoboczych od daty zgłoszeniawpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektoľa Nadzoru

3.odbióľ końcow}, robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakoŕrczenie robót oľaz gotowośó do odbioru końcowego
będzie stwieľdzona pľzez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy zbeztvłłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektoľa Nadzoru i Zamavłiającego
odbióľ końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licąc od dnia potwierdzenia
pľzez Inspektoľa Nadzoru zakonczęnia ľobót.

odbioľu końcowego dokona komisja Wł.naczonaprzezzamawiającego w obecności lnspektoľa
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieľająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie jakościowej oľaz zgodności
wykonania robőtzUmową i dokumentacją pľojektową. W toku odbioru końcowego ľobót
komisja zapozna się z ľealizacją ustaleń przyjęĘchw tľakcie odbiorów ľobót zanikających i
podlegających zaĘciu, odbioľów częściowych technicznych, odbioľów technicznych obiektów,
nłłłaszczaw zakľesie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawia dokumenty opisane w punkcie 6.6.
4. odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót złłiązanychz usunięciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancýnym.
odbióľ ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego
technicznego, w ostatnim miesiącu ważności gwaľancji.

5.Przekazanie obiektu do eksploatacji nie rwa|niaWykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i
usterek stwierdzonychprzy odbioľze końcowym oľaz istotnych usteľek zýoszonychprzez
Użýkownika w okľesię trwania ľękojmi, tj. w okľesie gwaľancyjnym

6. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wznacza Inwestoľ w poľozumieniu z
Wykonawcą

7 'W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę budowy (ľobót) zobowiąz.ańwynikających z
ľękojmi, Zamawiający ma pľawo do odszkodowania i do stosowania kaľ umownych

9. opis sposobu rozliczania ľobót tymczasowych i pľac towaľzyszących

Prace towaľzysące i roboty Ęmczasowe niezbędne do wykonania ľobót podstawowych, nie
podlegają osobnemu roz|iczaniu i stanowią integľalne zobowiązanie Wykonawcy wobec
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Zamawiającego w zakľesie zawartej umowy narealizację inwestycji.

Cenaryczahowa winna uwzględniaó wszystkie koszty złłiyane zrealizacją robót w tym
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, okľeślone dla tej roboty w
specyťrkacji technicznej, szsz.egőłowej specyfikacji technicznej , w dokumentacjiprzstargowej,
pľojektowej , atakże w obowiązuj ących przepisach, bez względu na to , czy zostało to
szczegółowo wymienione w specyfikacji i ptzedmiarze robőt czy teŻnie.

10. DokumenĘ odniesĺenia

Wykonawca jest zobowiązany znać, wszelkie pľzepisy wydane przezwładze centľalne miejscowe
oraz inne pľzepisy i wytyczne, któľe są w jakikolwiekzłĺiązane z ľobotami i będzie w pełni
odpowiedzialĺy zaprzestrzeganie tych praw' przepisów i wýycznych podczas pľowadzenia
robót.
Gdziekolwiek w dokumentach kontľaktowych powołane są konkľetne nonny i przepisy, któľe
spełniaó mają mateľiaĘ, sprąt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywaó postanowienia najnowszego wydania lub popľawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powołane noľÍny i pľzepisy są państwowe lub odnosą się do konkretnego
kľaju lub regionu, mogą byó również stosowane inne odpowiednie nonny zapewniające równy
lub wyższy poziom wykonania niż powołane nonny lub pľzepisyo pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwieĺdzeniaptzez lnspektora nadzoru. Róźnice pomiędzy
powołanymi normami a ich pľoponowanymi zamiennikami musą byó dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwieľdzenia.

l. Umowa zawartapomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
2.Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczre wykonania i odbioru robót
3.Decyzja o pozwoleniu na budowę
4.Plan bezpieczeństwa i ochľony zdrowia
S.Zarej estrowany Dziennik budowy
6.Złożone oświadczenia Kierownika budowy i lnspektorów nadzoru
7.Powiadomienie właściwego oľganu nadzoru budowlanego o planowanym ľozpoczęciu robot
8.Protokół przekazania placu budowy
9.Noľmy ( wg specyfi kacji szczegółowych)
1 O.Dz.U. 03. 207 .20l 6 -j .t. Prawo budowlane, z pőźniejszymi zmianami
11. Rozporądzenie Ministra Zdrowiaw sprawie szczegółowych wymagań , jakim powinny
odpowiadaó pomieszczeniaiurądzenia podmiotu wykonującego działalnośclecnlicą(
Dz.U.Nr 2012po2739)
I2.Dz.U.0l.138.1554 Rodzaje obiektów budowlanych,prry których rea|izacji jest wymagane
ustanowienie inspekÍora nadzoru inwestorskiego.
1 3.Dz.U.03. l20.l 126 Informacja dotycąca bezpieczeństwa i ochľony zdľowia oraz p|an
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
l .Dz.U.02.l08.953 Dziennik budowy, montażu i rozbióľki, tablica informacyjnaoraz ogłoszenie
zawierające dane doĘcącebezpieczeństwa pľacy i ochľony zdrowia.
15.Dz.U.0l.118.1263 Bezpieczeństwo i higienaptacy podczas eksploatacji maszyn i innych
urądzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
l6.Dz.U.03.12l.l138 ochľona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów.
l7 .Dz.U .03 .l2l .l l37 Uzgadnianie pľojektu budowlanego pod względem ochrony
przeciwpozarowej.
l8.Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru ľobót budowlanych oraz progÍam funkcjonalno-użýkowy
19.Dz.U .9 5 .8.3 8 Samodzielnę funkcj e techniczne w budownictwie.
20. Dz.U.02.75.690 Waľunki techniczne, jakim powinny odpowiadaó budynki i ich usýuowanie.
2l.Rozporządzenie Rady Ministrów z30.l2.l997 (Dz.U ' z3l.l2.l997) w spľawie oýat za
składowanie odpadów, z listą odpadów o sposobu ich klasyfikowania ĺozporądzenie Ministľa
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Środowiska z 27 .09.200l (Dz.U. z 200lt., ĺlĺ l 12, pćn. 1206)
22Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaó drogowe obiekty
inĘnierskie i ich usytuowanie.
23'.Dz.U'03.l2l.1139 Pľzeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę orazdrogi pożaľowe'
Dz.U.04.92.88 1 Wyľoby budowlane.
24.D2.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne
upowaźnione do ich wydawania.
25.Dz.U .04.1 30. 1 3 86 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
26.Dz.U .04. 1 30. 1 3 87 Próbki wyrobów budowlanych wpľowadzonych do obrotu.
27.Dz.U.04.195.20l l Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniaó
noýfikowane jednostki ucznstnicące w ocenie zgodności, oľaz sposób oznaczarńawyľobów
budowlanych oznakowaniem CE.
28'Dz.U.02.l20.l02l w spľawie ľodzajów urądzeń technicznych podlegających dozoľowi
technicznemu
29.Ustawa z dnia l7majal989 ľoku_Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, pőz. 163 z
p őźniejszy mi zm ianam i).
30.Rozporądzenie Ministľa lnfľastľuktury z dnia27 sierpnia Ż002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegőłowego zakľesu rcdzajőw
robót budowlanych, stwarzających zagľożeniabezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.Ur
15lpoz.l256)
31.Rozpoľądzenie Minisha Pracy i Polityki Socjalnej z dnia2ľ maja 1996 r. w sprawie
szczególnychzasad szkolenia w dziedziniebezpieczeństwa i higieny pľacy (Dz-U.Nr 62 póz.
285)
32.M.P.04.1 7 .297 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.04.3 1 .55 I Wykaz nonn
zharmonizowanych. MP.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.05.2.19 Wykaz norm
zharmonizowanych.
33.Instľukcjanr 282,,W5Ączne wykonywania ľobót budowlano_montażowych w okresie
obniżonych temperatur''-wydawnictwo Instýut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN Iso
900 1 : 200 1 Systemy zarądzaniajakością _Wymagania
34. warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano_montażowych tom I, Iil.
Budownictwo ogólne; Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa l989r.; Instýutu Techniki Budownictwa 2003r.)
35. Warunki techniczre wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje
sanitaľne i przemysłowe. (wydawnictwo Ministeľstwa Gospodarki Przestrzemej i Budownictwa
1 989r.; Instýutu Techniki Budownictwa 2003r.)
oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wydanie COBR Instal.
36. Warunki techniczre wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.;
Instýutu Techniki Budownictw a 2003r.)
3 7.Noľmy podane w szczegółowych specyfi kacj ach technicznych

Zgodnie zustawąonoľmalizacjizdnia t2.09.2002r,(Dz.U.Nľ 169, poz.1386,2002r.)
stosowanie Polskich Noľm jest dobrowolne poza nonnami wymienionymi w Rozporądzenie
Ministľa Spraw Wewnętrznych i Administľacji z dnia l5 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowiązku stosowania Polskich Noľm doĘcących ochrony przeciwpożaľowej @z.U.2002,nr
18, poz. 182).

W takich warunkach nonny podane w spisach punktów nr l0 każdej szczegółowej specyfikacji
technicznej ST nalezy haktowaó jako mateľiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy.
Ustala się jednak, że noľmy orazakty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla
Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzę dnie z Dokumentacją PĄektową,
SpecyÍikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymogami
montażu, tľansportu, magazynowania, Ę. podanymi przezProdacentów oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowym i ur ądzeŕl
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