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I. ZASTRZEŻENIA  

1 Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych, jakie winien spełnić 
Wykonawca przy realizacji kontraktu.  

2 Specyfikację należy rozpatrywać łącznie opisem technicznym do projektu technicz-
no-wykonawczego, rysunkami, kosztorysami, i innymi dokumentami opisującymi 
przedsięwzięcie. 

3 Wszystkie opisane w projekcie prace powinny być wykonywane przez ekipy pra-
cownicze mające duże doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie robót. 

Pracownicy powinni mieć stosowne dopuszczenia lekarskie do pracy na wyso-
kości. 

4 Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że zastosowane przez niego mate-
riały budowlane są dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiadają 
cechy opisane w projekcie. Wszelkie zmiany muszą przed zabudową być za-
twierdzone pisemnie przez upoważnionego przedstawiciela Inwestora. 

5 Roboty ulegające zakryciu lub zanikowi muszą być potwierdzane przez przedstaw i-
ciela Inwestora.    

6 Wszystkie prace objęte projektem powinny być wykonywane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej określonymi w literaturze fachowej, przepisach, normach, 
instrukcjach materiałowych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i od-
bioru robót budowlanych.  

7 Wszelkie rozwiązania techniczne związane z zakresem przedsięwzięcia, wymaga-
jące wykonania i wynikające z technologii robót, a nie opisane w dokumentacji 
przekazanej Zleceniobiorcy powinny być zrealizowane zgodnie z obowiązujący-
mi w budownictwie normami, literaturą fachową, sztuką budowlaną i zasadami 
wiedzy technicznej. Koszt realizacji tych prac powinien być uwzględniony w 
kosztorysie ofertowym, bez względu na to, jaką treść zawiera inwestorski 
przedmiar robót opracowany dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

8 Brak wyszczególnienia jakichkolwiek robót w dokumentacji, a których realizacja 
wynika z treści ogólnie opisanego zakresu przedsięwzięcia, nie będzie podstawą 
do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Jednostki 
Projektowania. Oferent/ Wykonawca ma obowiązek zapoznania się nie tylko z 
dokumentacją, ale również z obiektem, jego otoczeniem i miejscem wykonywa-
nia robót. 

9 Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub materiałach muszą zostać 
zatwierdzone przez Jednostkę projektowania. 

10 Oferent/Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, 
ilości potrzebnych materiałów i urządzeń na etapie przetargu. W razie wystą-
pienia niezgodności opisu technicznego z rysunkami Wykonawca powinien 
zwrócić się Inwestora/Zamawiającego celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada 
powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z n i-
niejszą dokumentacją.  



11 Ustala się, że wszystkie rozwiązania, specyfikacje i rysunki szczegółowe, propono-
wane przez Wykonawcę, muszą przed wdrożeniem być zatwierdzane przez In-
westora lub Jednostkę projektowania. 

12 W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wyce-
nie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania 
całości prac. 

13 Niezależnie od stopnia dokładności dokumentów otrzymanych od Inwestora, op i-
sujących przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania jak 
najlepszego rezultatu końcowego. Temu celowi służyć może pomoc ze strony 
nadzoru inwestorskiego,  

14 Dokumentacja wykonawcza, w tym przedmiary i specyfikacje są podstawą do rea-
lizacji przedsięwzięcia w standardzie minimalnym, wymaganym, do właściwego 
końcowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca może, zatem, zaproponować 
Inwestorowi do akceptacji alternatywne, lepsze rozwiązania niż wymienione w 
dokumentacji. O dopuszczeniu zmian przesądza pisemna zgoda Inwestora. 

15 Opis techniczny, rysunki projektowe, przedmiar robót czy ewentualne specyfikacje 
techniczne są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Należy przez to 
rozumieć, że elementy robót wymienione lub opisane w którejkolwiek części 
dokumentacji udostępnionej Oferentowi/Wykonawcy, a pominięte w innych 
winne być traktowane tak jakby były ujęte wszędzie. Przypadki ewentualnych 
rozbieżności między którymikolwiek  z wymienionymi wcześniej opracowańi 
należy zgłosić Inwestorowi. 

16 Wszystkie zagadnienia techniczne wynikające z ogólnie zdefiniowanego zakresu 
przedsięwzięcia, nieujęte w dokumentacji, a które jednocześnie są konieczne do 
prawidłowego wykonania Zamówienia (Kontraktu) nie zwalniają Wykonawcy z 
ich realizacji. 

17 Sporne kwestie, błędy i pomyłki lub wątpliwości interpretacyjne, Wykonawca  po-
winien wyjaśnić z Inwestorem, przed złożeniem oferty. W przeciwnym przy-
padku, wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane na korzyść 
Inwestora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

I. WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1. Nazwa i adres inwestycji  

Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. w Nowej Dębie.  

„Termomodernizacja stropodachu budynku administracyjnego ZM DEZAMET S.A.  

w Nowej Dębie”  

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

docieplenia stropu nad II piętrem budynku administracyjnego, remont dachu, wymiana ob-

róbek blacharskich , rynien i rur spustowych, założenie nowej hydroizolacji  p. deszczowej, 

wykonanie nowej instalacji odgromowej , założenie instalacji przeciwoblodzeniowej w ryn-

nach i rurach spustowych. 

1.3. Zakres stosowania OST Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą 

podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doku-

ment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót budowlano - remontowych.  

1.4. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wy-

magania ogólne wspólne dla robót objętych zamówieniem.  

1.5. Określenia podstawowe 

1.5.1. Zamawiający - podmiot udzielający Wykonawcy zamówienia. 
1.5.2. Wykonawca - podmiot przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót 
lub remontu. 
1.5.3. Inżynier /Inspektor/ - pełnomocny przedstawiciel Zamawiającego, którego upraw-
nienia i obowiązki w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono  w do-
kumentach przetargowych.  
1.5.4. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
1.5.5. Jednostka projektowania / Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna 
będąca autorem dokumentacji projektowej 
1.5.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumen-
tacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.5.7. Przetargowa dokumentacja   -   część dokumentacji projektowej, która wska-
zuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.5.8. Kosztorys ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolej-
ności technologicznej ich wykonania. 
1.5.7. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  związanych   
z prowadzeniem budowy. 
 

1.5.10. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebu-
dowa, rozbudowa lub adaptacja. 
1.5.11. Roboty budowlane - jest  to  budowa,   montaż,   remont  albo  roz-
biórka  obiektu budowlanego lub jego części wraz z urządzeniami reklamowymi,  



dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu.  
1.5.12. Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane lub czyn-
ności pomocnicze albo prace związane z budową wytwarzanie na budowie elementów pre-
fabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.). 
1.5.13. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu 
1.5.14. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Urzędu lub Zamawiającego zeszyt, z po-
numerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykony-
wania zadania, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i in-
nej korespondencji. 
1.5.15. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys za wykonane prace.  
1.5.16. Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót. 
1.5.17. Dokumentacja techniczna - całość dokumentacji inwestycji przekazana Wykonawcy 
do celów realizacji robót obejmująca między innymi projekt budowlany lub projekt zago-
spodarowania terenu, przedmiary robót, uzgodnienia, decyzje i wytyczne wykonania robót  
objętych w/w dokumentacją. 
1.5.18. Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
1.5.19. Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
1.5.20. Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmecha-
nizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, 
bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i 
urządzenia pomocnicze. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.6.1. Odpowiedzialność Wykonawcy  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

- jakość ich wykonania, 

- zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami i poleceniami Inżyniera/Inspektora.  

1.6.2. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych – umowie przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz z ewentualnymi wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.  

1.6.3. Dokumentacja projektowa 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST . Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 egzemplarz dokumentacji i  

specyfikacji technicznych.  

Dokumentacja projektowa, SST oraz ewentualne inne dokumenty uzupełniające przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej do-

kumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wyko-

nawca zwróci się do Inżyniera o jednoznaczne stanowisko interpretacyjne. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-

wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowied-

nich zmian i poprawek.  



W przypadku rozbieżności między opisem wymiarów rysunkowych a ich graficznym od-

czytem z danej skali zamieszczony na rysunku opis wymiarowy jest ważniejszy od odczytu z 

przymiaru liniowego i przeliczenia skali. 

Jeżeli w trakcie realizacji przedsięwzięcia okaże się, że z powodów niezawinionych przez 

Zamawiającego, konieczne będzie wykonanie dokumentacji dodatkowej , rozumianej jako 

zamiennej, alternatywnej czy powykonawczej, Wykonawca sporządzi ją na własny koszt    

w 4 egzemplarzach i przedłoży Inwestorowi do zatwierdzenia. 

1.6.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału toleran-

cji podanych w właściwych dla danego zagadnienia normach,  aprobatach technicznych, 

specyfikacjach czy instrukcjach producentów. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakcepto-

wania jakość elementu budowli, to Inżynier /Inspektor może akceptować takie roboty i zgo-

dzić się na ich pozostawienie lub odmówić odbioru. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą 

jakość odbieranego elementu budowy/remontu, to takie materiały i roboty nie zostaną zaak-

ceptowane przez Inżyniera/Inspektora.  

W takiej sytuacji zastrzeżone elementy budowy muszą być niezwłocznie rozebrane i zastą-

pione innymi na koszt Wykonawcy.  

1.6.5. Zabezpieczenie placu budowy . 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, porządku na placu budo-

wy, w okresie realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. W czasie 

wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tym-

czasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapew-

niając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Fakt przystąpienia do robót Wy-

konawca powinien poinformować przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspekto-

rem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna 

być zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wyko-

nawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu budo-

wy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez od-

powiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy,  oraz maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-

pieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót.  

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom 

oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z 

niżej wymienionych dokumentów: -atest , -aprobata techniczna, -certyfikat zgodności, 

-deklaracja właściwości użytkowych.  



Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 

Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 

Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania 

w budownictwie. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudo-

wanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza, to mate-

riały takie nie mogą być stosowane. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicz-

nych wbudowania, a jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwo-

wej.  

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegó-

łowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek za-

grożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Po zakończeniu budowy, 

Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet dokumentów odbiorowych (protokoły 

badań, sprawozdań, atesty, AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne itp.).  

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca jest zobowiązany do ochrony 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z 

zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej 

to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w 

pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewo-

dów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zama-

wiającego lub ich właścicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zama-

wiającego, dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczę-

ciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urzą-

dzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń 

bądź ich przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora. 

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 

dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wy-

konawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt na-

prawy obciąża Wykonawcę.  

1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca powinien dostosować się do obo-

wiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na 

drogach publicznych poza granicami placu budowy określonym w dokumentach kontrakto-

wych. Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, o 

ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy 

od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych po-

jazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 

istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic placu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca powinien prze-

strzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególno-

ści Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 



oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzy-

mać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte 

kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.6.11.Utrzymanie robót.  

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie po-

winno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalają-

cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakim-

kolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym 

razie Inspektor może natychmiast wstrzymać roboty.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wy-

przedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych     

i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wska-

zanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał 

z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 

źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 

 

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 

posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie . 

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie 

Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo 

Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania 

w budownictwie. 

 

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru ro-

dzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 

Nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inspektora Nadzoru. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zaku-

pione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy. 

Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania 

i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność 
z wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe 

w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może ze-

zwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w SST, lecz nie zwalnia 



to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowa-

nie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powi-

nien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 

robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-

ków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów. Wykonawca powinien 

dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi prowadzenie 

robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu. Przy ruchu na drogach pu-

blicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jako-

ścią robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, 

związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków Umowy przez wykonawcę. Decyzje Inspektora, dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy po-

dejmowaniu decyzji Inspektor  uwzględni wszelkie dostępne czynniki mające wpływ na 

ocenę materiału w tym doświadczenia z przeszłości. 

Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inspektor powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 

projektowej i w SST. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przed-

stawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 



gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami    

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

6.2. Zasady kontroli i jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Dokumenty budowy 

6.3.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowe-

go. 

Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, przekazania dokumentacji projektowej; 

- 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; 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót; 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych ba-

dań 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 powinny być 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 



projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 

6.3.2 Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający określić stan faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. Księgę prowadzi się ,gdy 

przewiduje to Umowa.  

6.3.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do od-

bioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmia-

stowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.3.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 

przez SST, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny 

być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi na jego życzenie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru (obmiaru) robót 

Obmiar robót wykonywane będzie tylko wówczas , gdy przewidywać to będą warunki 

Umowy.  

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosz-

torysie ofertowym i SST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki 

obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy ro-

bót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom od-

bioru, 

dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru powyższych robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz 

z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad 

jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwier-

dzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomie-

niem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach Umowy, li-

cząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru końco-

wego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora 

i Wykonawcy.  

Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w za-

kresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-

cych, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 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 

i bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 



wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 

b) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 

należytego stanu i porządku terenu budowy; 

c) protokoły odbiorów częściowych, inwentaryzację powykonawczą; 

d) szczegółowe specyfikacje techniczne; 

e) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

f) dzienniki budowy i księgi obmiaru; 

g) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności 

jakościowe wbudowanych materiałów; 

h) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 

zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe 

do odbioru końcowego, komisja powołana do dokonania odbioru robót w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wykonania obiektu 

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego w odniesieniu do zakresu robót (ilości) i jako-

ści. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności za wykonane roboty są zasady określone w Umowie. 

W innym przypadku podstawą zapłaty jest stawka ryczałtowa, skalkulowana przez Wyko-

nawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności 

i badania składające się na jej wykonanie. 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią; 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy; 



e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót; 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 

za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r 

10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

10.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

10.6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( 

10.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) 

10.9. Polskie Normy i Normy Branżowe; 

10.10. Aprobaty techniczne; Instrukcje montażu i karty techniczne producentów  

10.11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

 

 

  

 


