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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
PRZEBUDOWA PODEJŚCIA DO PUNKTU WIDOKOWEGO W KRASNOBRODZIE  
  
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia określone w  
Projekcie budowlanym   
Zakres robót  obejmuje : 
1. Przebudowę odcinka dojścia na poziom terenu przy budynku / z wykonaniem stopni schodów 

terenowych, słupków i poręczy/  z zamontowaniem na słupkach opraw oświetleniowych zasilanych 
energią słoneczną / 

2. Wykonanie fundamentów pod litery napisu „KRASNOBRÓD” 
3. segregację i wywóz materiałów z rozbiórki.  
Szczegółowe określenie wymaganego standardu wszystkich robót oraz wymaganej jakości ich 
wykonania przedstawiają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowiące kontynuację 
niniejszej STWiORB i obejmują:  

B-02 Roboty betonowe  
B-04 Powłoki malarskie antykorozyjne. 
B-06 Konstrukcje stalowe. 
B-16 Roboty brukarskie. 
B-18               Roboty ziemne  
E-01               Instalacje elektryczne  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z projektem technicznym 
i niniejszą STWiORB.  
W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających uzupełnienia przedstawionej dokumentacji 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przygotować niezbędne rysunki i przedstawić je do 
akceptacji Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe obejmują: 
- urządzenie, utrzymanie i demontaŜ zaplecza budowy, 
- oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych, 
- usunięcie z terenu działki zgromadzonego gruzu,     
- inne wykazane w SST 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych 

Roboty budowlane będą prowadzone na ścianach zewnętrznych przy wykorzystaniu rusztowań 
pomostowych.    

Roboty na elewacji będą prowadzone przy wykorzystaniu rusztowań zewnętrznych ustawionych na 
gruncie Zamawiającego. 

Prace ziemne prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w  projekcie technicznym. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu i porządku na terenie budowy w okresie trwania 

robót, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i elementów na budynku i powierzchni ziemi 
oraz za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od eksploatatora 
będącego właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

W przypadku konieczności przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych prace te muszą zostać 
uzgodnione z Zamawiającym i zarządcą instalacji. 

Wykonawca ma obowiązek informowania Inwestora o kaŜdym przypadkowym uszkodzeniu 
urządzeń podziemnych lub instalacji i dokonać natychmiastowej naprawy. Koszty napraw zostaną 
rozliczone stosownie do okoliczności w jakich nastąpiła szkoda. 

 
1.4.3 Ochrony środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, odkładu i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Wszelkie materiały uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej 

 
1.4.4 Warunków bezpiecze ństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Kierownik budowy ma obowiązek sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia z 
uwzględnieniem informacji zawartych w projekcie technicznym i dbać o jego realizację. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie prowadzonych robót. 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 

 
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenie na urządzenie zaplecza 
socjalnego. Koszty urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawca pokryje we własnym zakresie w 
uzgodnieniu z UŜytkownikiem budynku. Po zakończeniu robót udostępnione pomieszczenia zostaną 
przekazane w stanie nie pogorszonym. 

Zaplecze techniczne Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 
 

1.4.6 Warunki dotycz ące organizacji ruchu 
Wykonawca umoŜliwi ciągłą komunikację pieszą i kołową w otoczeniu budynku. Zaleca się by przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca opracował i przedstawił UŜytkownikowi budynku  
i Zamawiającemu, (Inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania robót. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 

 
1.4.7 Ogrodzenia 

Istniejące ogrodzenie naleŜy utrzymać w stanie uniemoŜliwiającym dostęp osób trzecich na teren 
budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych ogrodzeń tymczasowych 
uniemoŜliwiających dostęp osób trzecich w obszar prac na rusztowaniach oraz wykonanie zabezpieczeń 
wynikających z projektu organizacji ruchu.. 
 
1.4.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Nie przewiduje się prowadzenia robót w pasach drogowych.  
Roboty zewnętrzne przy przejściach pieszych naleŜy prowadzić w moŜliwie najkrótszym czasie. 

Rusztowania zewnętrzne tymczasowe zabezpieczać siatką i folią ochronną. 
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1.5  Nazwy i kody; 
45262300-4 Betonowanie 
45262500-6 Roboty murarskie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
45233260-9 Drogi piesze 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawieraj ące definicj ę pojęć i okre śleń nigdzie wcze śniej  

niezdefiniowanych ; 
Wszelkie nazwy firmowe wyrobów uŜyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako 

definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobów zastosowanych w projekcie.  Stosowane: 
STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zawiera ogólne 

wamagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem. 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zawiera 

szczegółowe wamagania stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem. 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 
NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONT ROLĄ 
JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotycz ące materiałów i wyrobów budowlanych. 

Wszystkie wbudowywane materiały i wyroby muszą być zgodne z wymaganiami określonymi  
w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem kaŜdego 
materiału Wykonawca przedłoŜy do akceptacji Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) informację o 
źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek. 

Akceptacja udzielona dla partii materiałów z danego źródła nie stanowi akceptacji całości 
materiałów pochodzących z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania atestów lub prób 
materiałów otrzymywanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, w celu bieŜącego 
udowodnienia spełnienia wymagań stawianych w odpowiedniej SST.   

Jeśli Wykonawca w szczególnych przypadkach zamierza uŜyć materiałów lub wyrobów zamiennych, 
innych niŜ przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Jeśli będzie 
wymagane badanie materiału lub wyrobu Wykonawca wykona je na własny koszt przed wbudowaniem 
propozycji zamiennej. 

Materiały uznane przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) za niezgodne z SST muszą być przez 
Wykonawcę niezwłocznie usunięte z placu budowy. KaŜdy rodzaj robót wykonanych z uŜyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) mogą zostać zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
2.2 Wymagania zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost awy, 

składowaniem i kontrol ą jako ści materiałów i wyrobów budowlanych 
Wszystkie wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów budowlanych muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i 
instrukcjami producenta.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, Ŝeby materiały i wyroby budowlane tymczasowo 
składowane na terenie budowy, były zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewnić utrzymanie 
ich jakości i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montaŜu. Musi 
zapewnić w kaŜdej chwili dostęp do przeprowadzenia ich inspekcji przez Zamawiającego, aŜ do chwili 
ich uŜycia. 

Tereny przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych będą zlokalizowane  
w obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy,  
w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.  

Zamawiający (Inspektor  nadzoru) moŜe w kaŜdym czasie kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i wyroby budowlane w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami określonymi w SST. 
Zamawiający (Inspektor nadzoru) upowaŜniony jest do pobierania i badania próbek materiału lub wyrobu 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych badań stanowić mogą podstawę do akceptacji jakości 
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danej partii. W czasie przeprowadzania badań przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru), Wykonawca 
ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru): 
a. niezbędne wsparcie i pomoc, 
b. dostęp do tych miejsc gdzie materiały lub wyroby budowlane są wytwarzane (jeŜeli są wytwarzane 

przez Wykonawcę).  
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO śONĄ JAKOŚCIĄ  
 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typu i ilości wskazaniom 
zawartym w projekcie i SST. Liczba i wydajności sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie 
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót lub umowie. 

Sprzęt musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytku. 

Sprzęt i maszyny nie gwarantujące zachowania warunków SST lub umowy zostaną wykluczone  
i niedopuszczone do robót. 

 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie i SST w terminach wynikających z harmonogramu lub umowy.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy zostaną wykluczone i usunięte z 
terenu budowy. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do usuwania na bieŜąco wszelkich 
zanieczyszczeń i uszkodzeń spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy.  

 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem technicznym, umową, 
ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiającego 
(Inspektora nadzoru). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru). Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy naleŜy do obowiązków wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich 
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i SST, a takŜe w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na 
rozstrzygany problem. Polecenia Zamawiającego (Inspektora nadzoru) będą wykonywane nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jako ści  

Zaleca się Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a. część ogólną opisującą: 
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- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- zasady przestrzegania bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

b.  część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

 Raporty z prób i badań 
Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru 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 i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

b. 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 STWiORB. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Zaleca się prowadzenie dziennika budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 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 szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- 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. 

Dokumenty z prób i badań 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej z Zamawiającym (Inspektorem nadzoru). Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do innych dokumentów budowy zalicza się: 

- pozwolenie/zgłoszenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

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

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
6.2 Kontrola jako ści materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 
i SST oraz muszą posiadać certyfikacje, deklaracje zgodności lub świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
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6.3 Kontrola jako ści wykonania robót 
Kontroli jakości wykonania robót naleŜy dokonać poprzez porównanie wykonania robót zgodnie z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami poszczególnych SST,  norm lub aprobat technicznych.  
 

6.4 Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w SST i normach 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 

Dla umów ryczałtowych obmiar dokonuje się poprzez szacunkowe określenie zaawansowania robót 
dla potrzeb wystawienia faktury przejściowej. Obmiar robót ma za zadanie określić zakres wykonanych 
robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu naleŜy przeprowadzić bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem 

Zasady przedmiarowania robót naleŜy przyjmować z publikacji zawierających kosztorysowe normy 
nakładów rzeczowych, wskazane w przedmiarze robót do przygotowania oferty. Jednostki obmiaru 
powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Zasady odbiorów robót określa umowa. 
 

8.2 Odbiór robót zanikaj ących 
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 cz ęściowy (przej ściowy) robót 

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 ko ńcowy robót 

Odbiór końcowy następuje po całkowitym zakończeniu robót. Odbioru robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych wyników badań i pomiarów, certyfikatów i deklaracji 
zgodności, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgłoszeniem do 
Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
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Odbioru końcowego 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 i SST. 

W toku odbioru końcowego 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 i SST 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. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego 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. 

 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót". 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRA C 

TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące naleŜy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy. 

Wszystkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
SST. 

 
10.2 Inne dokumenty 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawne które w jakikolwiek sposób związane są  
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzegania ich w trakcie realizacji 
robót. 

Do najwaŜniejszych aktów prawnych związanych z realizacją robót naleŜy zaliczyć: 
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a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2001r z późniejszymi 
zmianami) 

b. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 
717 z 2003r. z późniejszymi zmianami) 

c. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z 2001r.  
z późniejszymi zmianami) 

d. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z 2001r z późniejszymi 
zmianami) 

e. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 listopada 1995r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672 z 1995r z późniejszymi zmianami) wraz z aktami 
wykonawczymi. 

 
 
 


