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1. WST~P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedrniotern niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania wsp61ne dotyczace wykonania i odb ioru 
robot wystepujacych przy rernonc ie i przebudowie dachu na budynku przy uicy Ofiar Oswiecirnskich 3. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1. Zamaw iajqcy ZGM "CENTRUM", ul. taciarska 30 /33 ,50-146 Wroclaw 
2. Instytucja tinansujaca inwestycje: 
3. Organ nadzoru budowlanego: 
4. Wykonawca: wyloniony w przetargu 
5. Zarzadzajacy realizacja umowy 
6. Przyszly uzytkownik: ZGM "CENTRUM", ut taciarska 30 /33,50-146 Wroclaw 

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia 

Kamienica a konstrukcji murowanej trzykondygnacyjna , z poddaszem w czesci zagospodarowanym na 
mieszkan ie. Dach dwuspadowy a kacie nachylenia ok 39 st . 0 kon strukcji drewnianej , wiezba dachowa 
drewniana kleszczowo-platwiowa z lukarnami drewnianymi pokrytymi blacha . Pokrycie dachu dachowka 
cerarniczna, 

1.3.1. Zakres robot objetych ST 

Roboty przygotowawcze i rozbi6rkowe 
Wymiana czesc i krokwi, impregnacja grzybob6jcza i ogniochronna konstrukcji drewnianej 
Ulozen ie pokryc ia z dach6wki ceramicznej 

- Obr6bk i blacharskie 
Montaz okien lukarn i wylaz6w dachowych 
Naprawa korninow murowanych z wykonaniem czapek betonowych i tynkowaniem 

- Wym;ana pion6w wentylacyjnych i kanalizacyjnych w obrebie poddasza 

1.3.2. Rodzaje wystepujacych robot 

Zakres rob6t sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wsp61nego Slownika Zarnowien .
 
Grupy rob6t wystepujace przy realizacji projektu :
 
- 451 - roboty rozbi6rkowe
 

452 - roboty konstru kcyjne 
- 454 - roboty wykoriczeniowe w zakresie obiekt6w budowlanych 

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienla stanowlaca podstawe 
realizacji robot 

Czesc rysunkowa 

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA: 
1. Plan sytuacyjny rys. A-1; 
2. Rzut poddasza rys A-2; 
3. Rzut dachu rys. A-3 ; 
4. Widoki rys. A-4 ; 
5. Przekroje rys. A-5; 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB6T BUDOWLANYCH
 
"REMON T i PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU PRZY ULiCY OFIAR OSWI~CIMSKICH 3 we
 

WROCtAWIU
 
ZGM "CENTRUM", ul. taciarska 30/33, 50-146 Wroclaw
 



1.3.4. Nazwy i adresy jednostek projektowych 

Firma : Biuro Architektoniczne SPIRIT
 
Rynek 42-43/8,50-116 Wroclaw
 

Projektant: mgr inz. arch. Jerzy Szymanski 
Sprawdzajqcy: mgr inz. arch . Wieslaw Oziwulski 

1.4. Okreslenia podstawowe 

llekroc w ST jest mowa 0 : 

1.4.1 . obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozurniec:
 
a) budynek wraz z instalacjarni i urzqdzeniami technicznymi,
 
b) budowle stanowiaca catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzen iarni ,
 
1.4.2.	 robotach budowlanych - nalezy przez to rozurniec budowe, a takze prace polegajqce na 

przebudowie, rnontazu , remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego. 
1.4.3.	 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozurniec urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem 

budowlanym zapewniajace mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod srnietniki . 

1.4.4. terenie budowy - natezy przez to rozurniec przestrzen , w kt6rej prowadzone sa roboty budowlane 
wraz z przestrzenia zajrnowana przez urzadzenia zaplecza budowy. 

1.4.5.	 prawie do dysponowania meruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozurniec tytul 
prawny wynikajqcy z prawa wlasnosci , uzytkowania wieczystego , zarzadu , ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiqzaniowego, prze widujqcego uprawnienia do wykonywania rob6t 
budowlanych . 

1.4.6. pozwoleniu na budowe - natezy przez to rozurniec decyzje administracyjnq zezwalajaca na 
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu 
budowlanego. 

1.4.7. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozurniec pozwolenie na budowe wraz z zataczonyrn 
projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoly odbior6w czesciowych i koncowych, w rniare 
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obrniarow, a w 
przypadku realizacji obiekt6w metoda rnontazu - takze dziennik rnontazu. 

1.4.8. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozurniec dokurnentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.9.	 terenie zarnknietym - nalezy przez to rozumiec teren zarnkniety, 0 kt6rym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego : 

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozurniec pozytywna ocene techniczna wyrobu, 
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie . 

1.4.11. wlasciwyrn organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego , stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 
8. 

1.4.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyr6b w rozumieniu przepis6w 0 ocenie 
zqcdnosci , wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b 
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako zestaw 
wybor6w do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiqcym integralnq calosc uzytkowa, 

1.4.13. organie sarnorzadu zawodowego - nalezy przez to rozurniec organy okresione w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. 0 sarnorzadach zawodowych arch itekt6w, inzynierow budownictwa oraz urbanist6w 
(Oz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn . zm .). 

1.4.14. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozurniec teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepis6w odrebnych , wprowadzajqcych zwiazane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu . 
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1.4.15. oplac ie - nalezy przez to rozurn iec kwote naleznosci wnoszona przez zobowiqzanego za okreslons 
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ. 

1.4.16. drodze tymczasowej (montazowej)	 - nalezy przez to rozurniec droqe specjalnie przygotowanq, 
przeznaczona do ruchu pojazd6w obslugujqcych roboty budowlane na czas ich wykonywania , 
przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu . 

1.4.17. dz ienniku	 budowy - nalezy przez to rozumiec dz iennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z 
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz 
zdarzen i okolicznosci zachodzqcych w czasie wykonywania rob6t. 

1.4.18. kierowniku budowy	 - osoba wyznaczona przez Wykonawc~ robot, upowazn iona do kierowania 
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach real izacji kontraktu , ponoszaca ustawowa 
odpowiedzialnosc za prowadzona budowe 

1.4.19. rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozurniec - akceptowanq przez Inspektora nadzoru ksiazke z 
ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawc~ obmiaru dokonanych rob6t w 
formie wyliczen , szk ic6w i ewentualn ie dodatkowych zalqcznik6w. Wpisy w rejestrze obmiar6w 
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.20. laboratorium	 - nalezy przez to rozum iec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajqcego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajqcego, niezbedne do 
przeprowadzania niezbednych badan i pr6b zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrob6w 
budowlanych oraz rodzaj6w prowadzonych rob6t. 

1.4.21. materialach	 - nalezy przez to rozurniec wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez 
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonan ia robot , zgodnie z dokumentacjq projektowq i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 

1.4.22 . odpowiedniej zqodnosci	 - nalezy przez to rozumiec zqodnosc wykonanych rob6t dopuszczalnymi 
tolerancjami , a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecietnyrni tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych . 

1.4.23. poleceniu	 Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozurniec wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w form ie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych 
spraw zwiqzanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.24. projektancie	 - nalezy przez to rozurn iec uprawnionq osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem 
dokumentacji projektowej . 

1.4.25. rekultywacji	 - nalezy przez to rozurniec roboty majace na celu uporzqdkowanie i przywr6cenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych . 

1.4.26. przedmiarze	 rob6t - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t 
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem itosc: rob6t w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.27. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czesc obiektu budowlanego zdolna 
do spelniania przewidywanych funkcji techruczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do 
eksploatacj i. 

1.4.28. ustaleniach technicznych	 - nalezy przez to rozurniec ustalenia podane w normach , aprobatach 
technicznych i szczeqotowych specyfikacjach techn icznych . 

1.5. Oqolne wymagania dotyczace robot 

Wykonawca robot jest odpowiedz ialny za jakosc ich wykonan ia oraz za ich zqodnosc z dokumentacjq 
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru . 

1.5.1 . Przekazanie terenu budowy 

Zarnawiajacy, w terminie okreslonyrn w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspolrzedne 
punkt6w gl6wnych obiektu oraz reper6w. przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komp/ety SST . 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punkt6w pomiarowych do 
chwili odbioru korkowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na wlasny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficznq. obliczenia i dokumenty, zgodne
 
z wykazem podanym w szczeqolowych warunkach umowy, uwzqledniajacym podzial na dokurnentacje
 
projektowa :
 
- dostarczona przez Zamawiajqcego,
 

sporzadzona przez Vvykonawce. 

1.5.3. Zgodnosc robot z dokurnentacja projektowa i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy. a wymagania wyszczeg61nione w chocby jednym z nich sa 
obcwiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji 
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg61nych dokument6w obowiazuje kolejnosc ich waznosci 
wymieniona w "Og6lnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie rnoze wykorzystywae bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a 0 ich 
wykryciu winien natychmiast powiadornic Inspektora nadzoru , kt6ry dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stw ierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiar6w 
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunk6w. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy rnaja bye zgodne z dokumentacjq projektowa i ST. 
Vvielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od kt6rych 
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okresloneqo przedzialu tolerancji . Cechy material6w i element6w 
budowli rnusza bye jednorodne i wykazywae zqodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie rnoqa przekraczac dopuszczalnego przedzialu tolerancji 
W przypadku. gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq 
projektowa lub ST i rnaja wplyw na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materialy zostana 
zastapione innym i, a elementy budowl i rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
 
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot .
 
Wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedz ie utrzyrnywac tymczasowe urzadzen ia zabezpieczajace, w tym:
 
ogrodzenia. porecze, oswietlenie. sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow wszelkie inne srodki
 
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spolecznosci i innych.
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie , ze jest wlaczony w
 
cene urnowna .
 

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
 
ochrony srodowiska naturalnego.
 
W okres ie trwania budowy i wykonywania robot wykonczen iowych Wykonawca bedzie :
 
a) utrzyrnywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej ,
 
b) podejrnowac wszelkie konieczne krok i 'rnajace na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
 

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok61 terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzeri lub 
uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej, a wynikajqcych ze skazenia , halasu lub innych 
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. 
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Stosujac sie do tych wymagari, Wykonawca bedzie rnial szczeg61ny wzglqd na:
 
1) tokalizacje baz, warsztat6w, magazyn6w, skladowisk ukop6w i dr6g dojazdowych,
 
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
 
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi ,
 
b) zanieczyszczeniem powietrza pylam i i gazami ,
 
c) mozliwoscia powstania pozaru .
 

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa 

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
 
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami ,
 
na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
 
maszynach i pojazdach .
 
Materialy latwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednim i przepisami i zabezpieczone
 
przed dostepern osob trzecich .
 
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarern wywolanym jako rezultat
 
realizacj i rob6t albo przez personel wykonawcy.
 

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem , takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacj i i urzadzeri w czasie trwania budowy. 
o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacj i Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal. dostarczajac wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie 
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajqcego. 

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow 

Wykonawca stosowac siE;! bedzie do ustawowych ogran iczeri obciazenia na os przy transporcie gruntu , 
materialow i wyposazenia na i z terenu robot . Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do 
przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w spos6b ciqgly bedzie 0 kazdyrn takim przewozie 
powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda 
dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie 
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. Bezpleczeristwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w dotyczacych bezpieczeristwa
 
higieny pracy .
 
W szczeqolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
 
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagari sanitarnych.
 
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i
 
odpowiedni q odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie .
 
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zw iqzane z wypelnieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegajq
 
odrebnej zaplacie i sa uwzqlednione w cen ie umownej.
 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot 

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie rnaterialy i urzadzenia uzywane do 
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.11. Stosowanie si~ do prawa i innych przepis6w 

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy admin istracji panstwowe] i 
sarnorzadowej, kt6re sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw , przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robot Np. rozporzadzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Oz. U. z dn. 19.032003 r. Nr 47 , poz . 401). 
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedziafny za wypelnienie 
wszelkich wymagari prawnych odnosrue wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w spos6b 
ciqgiy bedzie informowac Inspektora nadzoru 0 swoich dzialan iach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne 
odnosne dokumenty. 

2. MATERIAlY 

2.1. Wyszczeg61nienie podstawowych materiat6w 

Roboty przygotowawcze i rozbi6rkowe 
- drewno na stemple i pomosty zabezpieczajace , panele ogrodzenia tymczasowego, tablice 
ostrzegawcze. 
Konstrukcje drewniane 
- drewno konstrukcyjne iglaste zabezpieczone przed szkodn ikami biologicznymi i ogniem . 
- Iqczniki systemowe stalowe, srodki do impregnacji grzybob6jczej i ognioochronnej 
Roboty dekarskie i blacharskie 
- dach6wki ceramiczne typu karpi6wka w kolorze naturalnym czerwonym wybranego systemu z 
elementami systemowymi wyposazenia dachu i uszczelniajqcymi 
- membrana paroprzepuszczalna
 
- blacha miedziana gr. 0,6 mm
 
Remont komin6w, roboty tynkarskie
 
- tynk mozaikowy wybranego systemu tynk6w cienkowarstwowych
 
- zaprawa systemowa do spoinowania mur6w ceglanych
 
- zaprawa betonowa B15 - czapk i kominiarsk ie
 

Stolarka budowlana 
- okna lukarn z PCW 
-. Wylazy dachowe 86*86 cm 

Wymiana przewod6w kanalizacyjnych 
- rury i ksztaltki PCW d=110 mm 
- przewody elastyczne 

2.2. Zr6dta uzyskania materiat6w do element6w konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeqolowe informacje ootyczace, zamawiania lub
 
wydobywania material6w i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badari laboratoryjnych oraz
 
pr6bki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
 
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciqglych badari okreslonych w ST w celu
 
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrcdla spelniaja wymagania ST w czasie
 
postepu robot .
 
Pozostale materialy budowlane powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
 
aprobatami technicznymi.
 

2.3. Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom [akosciowym 

Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom jakosciowyrn zostana przez Wykonawc~ wywiezione z terenu 
budowy. badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . 
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Kazdy rodzaj robot , w kt6rym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca 
wykonuje na w/asne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezap/aceniem. 

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow 

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sk/adowane materia/y, do czasu gdy beda one potrzebne do robot ,
 
by/y zabezpieczone przed zan ieczyszczeniem, zachowa/y swoja jakosc i wlasciwosc do robot i by/y
 
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
 
Miejsca czasowego sk/adowania materia/6w beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru .
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiat6w 

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje rnozliwosc zastosowania roznych rodzaj6w materia/6w do 
wykonywania poszczeg61nych element6w rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materia/u . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia/u nie rnoze bye 
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru . 

3. SPRZ~T 

Roboty rnozna wykonywac przy pomocy dowolnego sprzetu . 

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego 
wp/ywu na jakosc wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien bye zgodny z oferta 
Wykonawcy i pow inien odpowiadac pod wzqledem typ6w i ilosc i wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru . 
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowae przeprowadzenie rob6t , zgodnie z zasadami okreslonyrni 
w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w termin ie przewidzianym urnowa. 
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma bye utrzymywany w dobrym 
stanie ; qotowosci do pracy. Bedzje spe/nia/ normy ochrony srcdowiska i przepisy dotyczace jego 
uzytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokument6w potwierdzajqcych dopuszczenie sprzetu 
do uzytkowania, tam gdz ie jest to wymagane przepisami . 
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq rnozliwosc wariantowego uzyc ia sprzetu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed uzyciern sprzetu . Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru , nie rnoze bye 
poznie] zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Og61ne wymagania dotyczace transportu 

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu , kt6re nie wplyna 
niekorzystnie na jakosc wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materia/6w. 
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonyrni w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w termin ie przewidzianym w umowie 

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace przepis6w ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametr6w technicznych. Srodk i 
transportu nie odpowiadajqce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie rnoqa bye dopuszczone przez 
wlasciwy zarzad drogi pod warunk iem przywr6cenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcink6w dr6g na 
koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje: 
projekt wykonawczy 
projekt zagospodarowania placu budowy, kt6ry powinien skladac siEil z czesci opisowej i graficznej, 
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy. 

5.2. Roboty rozbi6rkowe 

Przed przystqpieniem do rob6t rozbi6rkowych nalezy: 
- teren oqrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP, 

przyqotowac miejsce tymczasowego skladowania element6w pochodzacych z rozbiorki. 

Roboty prowadzic zgodnie z rozporzadzeniern Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Oz. U. Nr 47 
poz 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. 
Roboty rozbi6rkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbi6rki skladowac w 
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiese do utylizacji. Teren splantowac i oczyscic z resztek rnaterialow. 

5.3. Montai: konstrukcji drewnianej 

Wymiana krokwi 
Przekroje i rozmieszczenie element6w powinno bye zgodne z dokumentacjq techniczna. 
Przy wykonywaniu jednakowych element6w nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokladnosc wykonania wzornika powinna wynosic do 1 rnrn 
Dluqosc element6w wykonanych wedlug wzornika nie powinny roznic sie od projektowanych wiecej jak 
0,5mm. 
Elementy konstrukcji stykajqce sie z murem lub betonem powinny bye w miejscach styku odizolowane 
[edna warstwa papy. 
taty i konrtlaty 
Szerokosci desek nie powinny bye wieksze niz 18 cm. 
Oeski ukladac strona dordzeniowq ku dolowi i przybijac minimum dwoma qwozdziarni. Dluqosc qwozdzi 
powinna bye co najmniej 2.5 razu wieksza od qrubosci desek. Czola desek powinny stykac sie tylko na 
krokwiach. 

1.1. Krycie dachowka cerarniczna. 

a) krycie dachowka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania styk6w rnoze bye wykonywane przy 
temperaturze powyzej +5°C, 

b) przed przystqpieniem do ukladania dach6wek powinny bye wykonane systemowe obr6bki blacharskie. 
c) dach6wki powinny bye ulozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciaqniety wzdluz 

poszczeg61nych rzedow byl poziomy i jednoczesnie dotykal dolnego widocznego brzegu skrajnych 
dach6wek ; odleqlosc od sznura do dolnego brzegu pozostalych dach6wek nie powinna bye wieksza 
niz 1 cm ; dopuszczalne odchylki wynoszq 2 mm na 1 m i 30 mm na calej dluqosci rzedu, 

d) zamocowanie dach6wek . co piata dach6wka w rzedzie poziomym powinna bye przywiqzana drutem 
do ocynkowanych qwozdzi wbitych w laty od strony poddasza lub bezposrednio do Iat, 

e) pozostale wymagania wg PN- 71/B-102.41. 

f) zastosowano dachowke karpiowke ukladana podw6jnie w koronke, kolor naturalna czerwien 
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5.4 . Obr6bki blacharskle, 

• obr6bk i blacharskie pow inny bye dostosowane do wielkosci pochylenia polaci, 

• roboty blacharskie z blachy miedzianej mozna wykonywae a kazdej porze roku , lecz w temperaturze nie 
nizszej ad -15°C.
 

Rob6t nie mozna wykonywae na oblodzonych podiozach .
 

5.4 , Roboty betonowe 

Roboty zwiazane z wykonaniem element6w betonowych- czapek komin6w nalezy prowadzic zgodnie z 
opracowana przez WykonawcEil i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru .Dokumentacja 
technoloqiczna" . 
Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wp isem do 
Dziennika Budowy. 

5.5. Montaz stolarki 

Przed rozpoczeciem rnontazu nalezy sprawdzic: 
prawidtowosc wykonania osclezy, 
mozhwosc mocowania element6w do scian . 

- jakosc dostarczonych element6w do wbudowan ia.
 
Elementy pow inny bye osadzone zgodnie z dokurnentacja techniczna lub instrukcja producenta.
 
Elementy powinny bye trwale zakotwione w scianach budynku .
 
lamiast kotwienia dopuszcza siEil osadzanie element6w za pornoca kolk6w rozporowych lub kolk6w
 
wstrzeliwanych .
 

5.6. Montaz przewod6w z rur pew 

Przed ukladaniem przewod6w nalezy sprawdzic trase oraz usunac rnozliwe do wyeliminowania 
przeszkody, rnoqace powcdowac uszkodzenie przewod6w (np. prety, wystajqce elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja 

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zan leczyszczen (ziernia, papiery i inne 
elementy) . Rur peknietych lub winny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac. 
Kolejnosc wykonywania rob6t: 

wyznaczenie miejsca ulozenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwyt6w, 

- przec inanie rur, 
zalozenie tulei ochronnych , 
ulozen ie rur z zamocowaniem wstepnym , 

- wykonanie polaczen . 

5.6. Tynki 

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniac zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
 
na glEilbokosci 5-10 mm .
 
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z rdzy i
 
substancj i Uustych. Plamy z substancji Uustych rnozna usunac przez zmycie 10% roztworem szarego
 
mydla lub przez wypalenie larnpa benzynowa.
 
Nadmiern ie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzyc woda .
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Przy nierownosciach podloza wiekszych niz +/- 1 cm podloze nalezy wyr6wnac zaprawa szpachlowo
renowacyjnq lub zaprawa cementowo - wapienna Zaprawa szpachlowo-renowacyjna : zaprawa 
szpachlowa do wygladzania podlozy, naprawy, i wypelnienia ubytk6w, nierownosci 0 gr. do 30 mm. 
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna kl M4 0 uziarnieniu do 1mm , do reczneqo nanoszenia 
wewnetrznych i zewnetrznych wypraw tynkarskich 

Tynk mozaikowy nalezy wykonac wg Instrukcji producenta wybranego systemu tynk6w 
cienkowarstwowych. 

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakosci 

Do obowi qzk6w Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewn ienia jakosci (PZJ) , w kt6rym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania 
robot . rnozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujqce wykonan ie rob6t zgodnie z 
dokumentacjq projektowa, ST. 
Program zapewn ienia jakosci winien zawierac: 

orqanizacje wykonania rob6t , w tym termini spos6b prowadzenia rob6t ,
 
orqanizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
 
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,
 
wykaz zespol6w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
 
wykaz os6b odpowiedz ialnych za jakosc i terrninowosc wykonania poszczeg61nych element6w rob6t,
 
system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych rob6t,
 
wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
 
laboratorium, kt6remu Wykonawca zam ierza zlecic prowadzenie badari ),
 
spos6b oraz forme gromadzen ia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
 
wyciqganych wniosk6w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spos6b i
 
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
 
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
 
wyposazeniern w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
 
rodzaje i ilosc srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku material6w, spoiw ,
 
lepiszczy , kruszyw itp.,
 
spos6b i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie pr6bek , legalizacja
 
sprawdzanie urzadzeri itp ) prowadzonych podczas dostaw material6w, wytwarzania mieszanek
 
wykonywania poszczeg61nych element6w rob6t.
 

6.2. Zasady kontroli jakosci robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrcle jakosci rob6t i stosowanych material6w. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli , wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet , zaopatrzenie i 
wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i badan material6w oraz rob6t. 
Wykonawca bedzte przeprowadzac pomiary j badania material6w oraz robot z czestotliwoscia 
zapewniajaca stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST . W przypadku. gdy nie 
zostaly one tam okreslone , Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic 
wykonanie rob6t zgodnie z urnowa , 
Wszystkie koszty zwiqzane z organ izowaniem i prowadzeniem badan rnateriatow i rob6t ponosi 
Wykonawca . 

6.3. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy
 
normy nie obejrnuja jak iegokolwiek badan ia wymaganego w SST . stosowac mozna wytyczne krajowe,
 
albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .
 
Przed przystapieniern do pomiarow lub badari . Wykonawca pow iadomi Inspektora nadzoru 0 rodzaju .
 
miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania . Wykonawca przedstawi na
 
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .
 

6.4. Raporty z badan 

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badari jak najszybciej ,
 
nie poznie] jednak nit w term inie okreslonyrn w programie zapewnienia jakosci
 
Wyniki badari (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
 
przez niego wzoru lub innych . przez niego zaaprobowanych .
 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru rnoze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy . ktore:
 
1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wy kazujqcy, ze zapewniono zqodnosc z kryteriami
 
technicznymi okreslonyrni na podstawie Polskich Norm . aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
 
i informacji 0 ich istnieniu zgodnie z rozporzqdzeniem MSWiA z 1998 r. (Oz. U. 99/98) .
 
2) posiadaja deklaracje zqodnosci lub certyfikat zqodnosci z: . Polska Norma lub . aprobata techniczna, w
 
przypadku wyrobow. dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezef nie sa objete certyfikacjq
 
okreslona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi SST .
 
3) znajdujq sie w wykazie wyrobow, 0 ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Oz. U.98/99) .
 

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST. kazda ich partia
 
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty. okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
 
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagari beda odrzucone.
 

6.6. Dokumenty budowy 

[1] Oziennik budowy 
Oziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacyrn Zamawiajqcego i 
Wykonawc~ w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy 
Zapisy w dzienn iku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robot , stanu 
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy beda czytelne. dokonane trwala technikq, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod 
drugim. bez przerw. 
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty b~dq oznaczone kolejnym numerem 
zalqcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeqolnosci: 

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- date przekazania przez Zamawiajqcego dokumentacji projektowej, 

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonoqrarnow robot, 
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczeqolnych elementow robot, 

przebieg robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach , 
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarzadzen ia wstrzymania robot, z podaniem powodu , 
- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, czesciowych ostatecznych 

odbior6w robot , 
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajqcych ograniczeniom lub 
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi, 

- zqodnosc rzeczywistych warunk6w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

rob6t, 
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t , 
- dane dotyczace jakosci material6w, pobierania pr6bek oraz wyniki przeprowadzonych badan z 

podaniem kto je przeprowadzal, 
wyn iki pr6b poszczeg61nych element6w budowli z podaniem kto je przeprowadzal, 

- inne istotne informacje 0 przebiegu rob6t. 
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjecia lub zajeciern stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie Projektant nie 
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot 

[2] Ksiazka obmiar6w
 
Ksiazka obrniarow stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdeqo z
 
element6w rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
 
kosztorysie lub w SST.
 

[3] Dokumenty laboratoryjne
 
Dzienn iki laboratoryjne, deklaracje zqodnosci lub certyfikaty zqodnosci material6w, orzeczenia 0 jakosci
 
material6w, recepty robocze i kontrolne wynik i badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny
 
bye udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
 

[4] Pozostale dokumenty budowy
 
Do dokument6w budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach [1]';'[3], nastepujace dokumenty:
 
a) pozwolenie na budowe,
 
b) protokoly przekazania terenu budowy,
 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi ,
 
d) protokoly odbioru rob6t ,
 
e) protokoly z narad ; ustalen.
 
f) operaty geodezyjne,
 
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
 

[5] Przechowywanie dokument6w budowy
 
Dokumenty budowy beda przechowywane na teren ie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
 
Zaqiniec ie kt6regokolwiek z dokument6w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
 
przewidzianej prawem.
 
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglqdu
 
na zyczenie Zamawiajqcego .
 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1 . Oqolne zasady obmiaru robot 

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa
 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pow iadomieniu Inspektora nadzoru 0 zakresie
 
obmierzanych rob6t i terminie obrniaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
 
Wyniki obmiaru b~dq wpisane do ksiazk: obmiar6w.
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Jakikolwiek btao lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obow iazku ukonczenia wszystkich robot . BI~dne dane 
zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie Obmiar gotowych rob6t bedzie 
przeprowadzony z czestoscra wymaganq do celu rniesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie okreslonym w umowie. 

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiat6w 

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 
KNNR-ach .
 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonyrni w dokumentacji projektowej i
 
kosztorysowej.
 

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy 

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
 
Inspektora nadzoru.
 
Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawc~. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
 
wymagajq badan atestujacych , to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.
 
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawc~ utrzymywane w dobrym stanie , w calym
 
okresie trwania rob6t.
 

8. OOBIOR ROBOT 

8.1. Rodzaje od bior6w robot 

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujacyrn odbiorom :
 
a) odbiorowi rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,
 
b) odbiorowi czesciowernu,
 
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowernu) ,
 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
 

8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu 

Odbi6r rob6t zanikajacych i uleqajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t 
oraz ilosci tych rob6t, kt6re w dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu. 
Odbi6r rob6t zanikajacych i ulegajqcych zakryciu bedzie dokonany w czasie urnozliwiajacyrn wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og61nego postepu robot . Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru . 
Gotowosc danej czesci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie 
pozniej jednak nit w ciaqu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 0 tym 
fakcie Inspektora nadzoru . 
Jakosc i ilosc rob6t ulegajqcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokument6w 
zawierajqcych komplet wynik6w badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami 

8.3. Odbior czesclowy 

Odbi6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czescioweqo rob6t 
dokonuje sie dla zakresu rob6t okresloneqo w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru . 

8.4. Odbi6r ostateczny (koricowy) 
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8.4 .1. Zasady odbioru ostatecznego robot 

Odb ior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu 
(ilosci) oraz jakosci, 
Calkowite koriczen ie robot oraz qotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawc~ 

wpisem do dziennika budowy. 
Odb ior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, IiCZqC od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokurnentow, 0 ktorych mowa w 
punkcie 8.4 .2 
Odb ioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego w obecnosci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie 
przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zqodnosci wykonania 
robot z dokumentacja projektowa i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie 
odbiorow robot zanikajacych i ulegajqcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie 
wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych . 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych w 
poszczeqolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i 
ustali nowy term in odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez kornisje, ze jakosc wykonywanych robot w poszczeqolnych 
asortymentach nieznacznie odb iega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzqlednieniern 
tolerancji i nie ma wiekszeqo wplywu na cechy eksploatacyjne ob iektu , komisja oceni pornn iejszona 
wartosc wykonywanych robot w stosunku do wyrnaqan przyjetych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robot , sporzadzony wg wzoru ustalonego
 
przez Zamawiajqcego.
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
 
1) dokurnentacje powykonawczq. tj. dokurnentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
 
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
 
2) szczeqolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew . uzupemiajace lub
 
zam ienne) .
 
3) recepty i ustalenia technologiczne,
 
4) dzienniki budowy i ksiazki obrn iarow (oryginaly) ,
 
5) wyniki porniarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych . zgodne z ST i programem
 
zapewnienia jakosci (PZJ) .
 
W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzqledern przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru
 
ostatecznego robot.
 
Wszystkie zarzadzone przez kornisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
 
ustalonego przez Zamawiajqcego.
 
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetruajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
 
wykonanie.
 

8.5. Odbior pogwarancyjny 

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciern wad , ktore ujawnia
 
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
 
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzqledn ieniern zasad
 
opisanych w punkcie 8.4 . "Odbior ostateczny robot".
 

9. PODSTAWA PlATNOSCI 
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9.1. Ustalenia og61ne 

Padstawq platnosci jest cena jednastkawa skalkulawana przez wykonawce za jednostke obrniarowa 
ustalona dla danej pazycji kasztarysu przyjeta przez Zamawiajqcega w dakumentach umawnych. 

Ola robot wycenianych ryczaltawa pcdstawa platnosci jest wartosc (kwata) padana przez Vvykonawce i 
przyjeta przez Zamawiajqcega w dakumentach umawnych (afercie) . 
Cena jednastkawa pazycj i kasztarysawej lub wynagradzenie ryczaltawe bedzie uwzqledniac wszystkie 
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykananie, okreslone dla tej rabaty w SST i w 
dakumentacji prajektawej. 
Ceny jednastkawe lub wynagradzenie ryczaltawe robot beda obejrnowac 

robocizne bezposrednia wraz z narzutami ,
 
wartosc zuzytych material6w wraz z kasztami zakupu , magazynawan ia, ewentualnych ubytkow
 
transpartu na teren budawy, 

- wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami , 
- kaszty posrednie i zysk kalkulacyjny, 

padatki abliczane zgadnie z obowiazujacyrm przepisami, ale z wylqczeniem padatku VAT, 

10. PRZEPISY ZWIJ\ZANE 

- "Warunki techniczne wykanania i adb iaru robot budowlano-rnontazowych", (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 

- "Warunki techniczne wykanania i adbiaru robot budawlanych ". Instytut Techniki Budawlanej, W Ustawa 
Prawa budawlane z dnia 7 lipca 1994 r z pozniejszyrru zmianami (Oz.U. z 1994 r. Nr 89, paz.414, 
Oz.U. z 2006 r. Nr 156, paz. 1118, Nr 170, paz. 1217, z 2007 r Nr 88, paz. 587 , Nr 99, paz. 665, Nr 
191, paz. 1373, Nr 247 , paz. 1844 , z 2008 r. Nr 123) . 
Ustawa z dnia 29 styczn ia 2004 r. Prawa zarnowien publicznych (Oz.U. 2004 nr 19 paz . 177, OZ.U. z 
2007 r. Nr 223, paz. 1655, z 2008 r. Nr 171, paz . 1058, Nr 220, paz . 1420, Nr 227 , paz 1505, z 2009 r. 
Nr 19, paz. 101) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. a wyrabach budawlanych (Oz.U 2004 nr 92 paz. 881) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. a achronie przeciwpazarowej z pozniejszyrni zmianami (Oz.U. 2002 
nr 147 paz . 1229 , OZ.U. z 2002 r. Nr 147, paz . 1229 , z 2003 r. Nr 52, paz. 452 , z 2004 r. Nr 96, paz . 
959 , z 2005 r. Nr 100, paz . 835 i 836 , z 2006 r. Nr 191, paz , 1410 , z 2007 r. Nr 89, paz . 590, z 2008 r. 
Nr 163, paz . 1015 , z 2009 r. Nr 11, paz . 59 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. a dazarze technicznym (Oz.U. 2000 nr 122 paz . 1321) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawa achrany srodowiska (Oz. U. 2001 nr 62 paz . 627) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. a drogach publicznych (Oz. U. z 2000 r. Nr 71 paz . 838 z pozniejszymi 
zmianami OZ.U. z 2007 r. Nr 19, paz . 115, Nr 23, paz . 136, Nr 192 , paz . 1381 , z 2008 r. Nr 54, paz 
326 , Nr 218 , paz . 1391, Nr 227, paz. 1505, z 2009 r. Nr 19, paz. 100 i 101.). 
Razporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprabat 
technicznych araz palskich jednastek arganizacyjnych upowaznionych do ich wydawan ia (Oz. U. Nr 
237/04 paz. 2375) 
Razparzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprabat technicznych araz 
jednastek arganizacyjnych upawaznianych do ich wydawan ia (Oz.U . Nr 249/04 paz. 2497)
 
Razparzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarawania
 
zqcdnosci wyrobow budawlanych araz spasabu znakawan ia ich znakiem budawlanym (Oz.U. Nr
 
198/04 paz . 2041)
 
Razparzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kantrol i wyrobow
 
budawlanych wprawadzanych do abratu (Oz.U. Nr 130/04 paz . 1386)
 
Razparzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow aceny
 
zqodnosci , wymagari , jakie pawinny spelniac natyfikawane jednastki uczestn iczace w acenie
 
zqodnosci , araz spasabu aznaczania wyrobow budawlanych aznakawaniem CE (Oz.U. Nr 195/04 paz .
 
2011 )
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- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityk i Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og61nych 
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Oz.U. 2003 nr 169 poz . 1650) 
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny 
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Oz.U Nr 47/03 poz . 403) 
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej 
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Oz.U Nr 120/03 poz. 
1126) 
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2606.2002 r. w sprawie dziennika budowy, rnontazu i 
rozbi6rki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i 
ochrony zdrowia (Oz. U. z 2002 r. Nr 108 poz 953) . 
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w 
spraw ie dziennika budowy, rnontazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqcego 
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Oz.U. 2002 nr 108 poz . 953) 
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg61owego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uzytkoweqo (Oz.U. 2004 nr 202 poz . 2072) 

Nie wymienienie tytulu z jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiazku stosowania wymog6w okreslonych prawem polskirn . 

Inne: 

Instrukcje techniczne producent6w,
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych Tom II .Instalacje sanitarne i przemyslowe"

rozdzial10.
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociqg6w z tworzyw sztucznych" wydane przez Polska
 
Korporacje Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok.
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