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1. Wstęp 

1.1. Nazwa zamówienia 

 „Przeniesienie zabytkowej drewnianej plebani z Jodłówki mieszczącej się na działce nr 2311 obręb 0002  

do Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach działka 761/36 obręb 0002” 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, 

wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia pn.: „Przeniesienie zabytkowej 

drewnianej plebani z Jodłówki mieszczącej się na działce nr 2311 obręb 0002 do Arboretum i Zakład Fizjografii  

w Bolestraszycach działka 761/36 obręb 0002” 

1.3. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy  

i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór 

wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem 

zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania  

i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte  

w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy  

na wykonawstwo. 

1.4. Zakres Robót objętych ST 

 Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót budowlanych. Roboty budowlane w 

szczególności obejmują: 

• 45000000-7 Roboty budowlane 

• 45110000-1 Roboty przygotowawcze 

• 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

• 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

• 45262210-6 Fundamentowanie 

• 45261100-5 Konstrukcje drewniane 

• 45262522-6 Roboty murarskie 

• 45262630-6 Wznoszenie pieców 

• 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

• 45422100-2 Stolarka drewniana 

• 45410000-4 Tynkowanie 
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• 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 

• 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

• Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

• Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

• Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

• Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

• Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów  

do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

• Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje  

on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. przedmiarowych robót 

podstawowych. 

• Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
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do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

• Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

• Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

• Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

• Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

• Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

• Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

• laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów prowadzonych robót. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.6.2. Dokumentacja projektowa 

 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne  

z wykazem podanym w warunkach umowy. 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST 

oraz zaakceptowane przez Inwestora. 

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

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. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1)lokalizację 
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baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2)środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed:  

a. zanieczyszczeniem wód pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b. zanieczyszczeniem powietrza,  

c. możliwością powstania pożaru. 

 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach 

biurowych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy. 

1.6.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 
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1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.6.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  

2.2. Materiały pochodzące z rozbiórek i materiały odpadowe 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu, które zorganizuje własnym staraniem Wykonawca i zatwierdzi Inżynier. 

 Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką materiałów z rozbiórki Wykonawca powinien zawrzeć  

w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 

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

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

 Przyjmuje się, że koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką w/w materiałów oraz wyrównaniem  

i uporządkowaniem terenu Wykonawca zawarł w cenie kontraktowej i nie będzie on podlegał odrębnej zapłacie. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne  

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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3. Sprzęt 

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

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości.  

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST oraz 

wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.3. Transport na miejsce montażu 

 Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły 

być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. Ze 

względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być łączniki, elementy styków montażowych.  

Ze względu na możliwość wyboczenia należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas rozładunku  

i transportu. Drobne elementy muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania 

przy pomocy śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, nakrętki i łączniki powinny być 

przewożone w zamkniętych pojemnikach. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość 

przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. Przewożone elementy powinny być 

załadowane w ten sposób aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni drogowych ustalonych wg norm. 

4.4. Odbiór po rozładunku 

 Odbiór konstrukcji drewnianych powinien być dokonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 

przez niego zaakceptowany. Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie elementy, które będą użyte na miejscu 

budowy.   

4.5. Likwidacja uszkodzeń transportowych 

 Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy są kompletne i odpowiadają założonej w 

Dokumentacji projektowej geometrii.  
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5. Wykonanie robót 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

• Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej 

• Projekt technologii 

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan BiOZ) 

• Projekt organizacji budowy  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także  

w normach i wytycznych.  

 Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• 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,  

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów, 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 

oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. 14 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  

o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu oraz pracy personelu. Wszystkie koszty związane  

z organizowaniem i prowadzeniem robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. 

 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 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. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

• Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji  

• Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

o Polską Normą lub  

o Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku 

materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy 

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do 

dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
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- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, - przebieg robót, trudności i przeszkody w 

ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

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

robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, .  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

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. 

6.6.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie  

lub w ST. 
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6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, również: 

• Zezwolenie na rozpoczęcie robót 

• Pozwolenie na budowę 

• Protokoły przekazania terenu budowy 

• Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 

• Protokoły odbioru robót 

• Protokoły z narad i ustaleń 

• Operaty geodezyjne 

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

6.6.4. 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.  

 Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane  

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. Obmiar robót 

Obmiar robót odbywać się będzie na żądanie nadzoru inwestorskiego. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót w terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru, na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

 Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

 Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej oraz przedmiarze robót.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 

c) Odbiorowi częściowemu, 

d) Odbiorowi końcowemu, 

e) Odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f) Odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 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 niż 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, ST  

i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym  

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
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Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku 

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,  

• Ustalenia technologiczne,  

• Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),  

• 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 oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń,  

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,  

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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 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 po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór końcowy". 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 

lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z wraz z kosztami sprowadzenia sprzętu na plac budowy i jego powrót do 

bazy sprzętu oraz montaż i demontaż na stanowisku pracy,  

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płaca personelu technicznego i kierownictwa budowy, 

pracowników Nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza Budowy (w tym doprowadzenia energii 

i wody, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia pracowników, materiałów  

i robót oraz koszty administracyjne Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy),  

• zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie robót oraz w okresie gwarancyjnym  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. Cena 

jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót 

jest wartością ostateczną i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, 

objętych tą pozycją kosztorysową. Do każdej faktury Wykonawca będzie doliczał VAT w wysokości 23%. 

9.2. Sposób fakturowania 

Częstotliwość wystawiania faktur zgodnie z umową. 

Podstawą do wystawienia faktur będzie: 

• Dla faktur częściowych – protokół odbioru wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

robót (ryczałt lub wraz z kosztorysem powykonawczym) 

• Dla faktury końcowej – protokół odbioru końcowego robót (ryczałt lub wraz z kosztorysem 

powykonawczym) 
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10. Przepisy związane 

10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 

147, poz. 1229).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - O dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086) 

10.2. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, 

poz. 2375).  

• Rozporządzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji. technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 


