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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót,
które zostaną wykonane w ramach zamówienia o nazwie:
„Roboty remontowe w budynku pałacu i wozowni Muzeum Kinematografii w Łodzi”.

1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z wykonaniem zadania„Roboty remontowe w budynku pałacu i wozowni Muzeum Kinematografii w Łodzi”.

1.3. Zakres robót objętych Ogólną Specyfikacją Techniczną
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.
Specyfikacje Techniczne zawierają spis norm i standardów, które powinny być
traktowane jako integralna część ST.
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób,

zgodnie z obowiązującymi

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w ST.

1.4. Określenia podstawowe
Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
Inspektor nadzoru- osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność
realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane.
Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Przedsięwzięcie

budowlane

-

kompleksowa

realizacja

nowego

zadania

budowlanego.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną
całość technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno- użytkowych.
Przyjęte oznaczenia i skróty
PN- Polska Norma
BN- Branżowa Norma
OST- Ogólne Specyfikacje Techniczne
ST- Specyfikacje Techniczne
DP- Dokumentacja Projektowa

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
Ofertą, Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz Dokumentację Projektową i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę i bezpieczeństwo w tych
częściach obiektu, które podlegają remontowi.

1.5.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest remont w budynku pałacu i wozowni obejmujący:
•

remont sanitariatów w północno-wschodniej części piwnic pałacu,

•

instalację przeciwoblodzeniową rynien i rur spustowych budynku pałacu i
wozowni,

•

remont pokrycia dachu i izolacja termiczna zachodniej części dachu pałacu.

Wymienione wyżej roboty budowlane będą toczyły się w trakcie normalnego
wykorzystywania obiektu zgodnie z jego funkcją muzealną.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja

Projektowa

(DP)

zawiera:

opisy,

zestawienia

podstawowych

materiałów, rysunki, uzgodnienia i inne dokumenty niezbędne do wykonania zadania.
Jeżeli

w

trakcie

wykonywania

robót

okaże

się

koniecznym

uzupełnienie

Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporządzi
brakujące rysunki i ST na własny koszt i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia.
W przypadku zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca powinien wykonać dokumentację powykonawczą. Koszty dokumentacji
powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być:
- wprowadzane na piśmie
- uzgadniane z Projektantem
- akceptowane przez Inwestora (Inspektora Nadzoru).

1.5.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią opis zadania, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
następująca kolejność ich ważności:
1) Dokumentacja Projektowa,
2) Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z
Dokumentacją Projektową i ST.
Dane 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 bliską
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie
będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania i
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie tablicy
informacyjnej zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.
Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez
cały okres realizacji robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne dla bezpieczeństwa i
ochrony robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę ryczałtową.
Teren działki jest ogrodzony. Po terenie działki oraz w sąsiedztwie przebiegają sieci:
wodociągowe,

kanalizacyjne,

elektroenergetyczne,

gazowe,

ciepłownicze

i

telekomunikacyjne.
Inwestor wyznaczy teren pod zaplecze budowy, a Wykonawca ten teren
zabezpieczy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
dokumenty dotyczące udostępnienia Terenu Budowy.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy
dotyczące ochrony środowiska.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy,
b) unikać uciążliwości dla osób i środowiska wynikających z uszkodzeń, skażenia,
hałasu oraz innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania lub je
ograniczać do minimalnych rozmiarów niezbędnych do realizacji zadania.
c) stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 możliwością powstania pożaru.
d) używać sprzętu podczas realizacji robót spełniającego obowiązujące normy

i

przepisy.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach zaplecza budowy 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.

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.
Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać odpowiednie atesty,
certyfikaty, itp.

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 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 oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się
do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi.

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe:
•

Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną

•

Zabezpieczenie wykopów i miejsca wykonywania robót – wydzielenie stref
niebezpiecznych,

•

Rusztowania i podesty robocze

•

Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne, itp.

•

Dojścia na budowę i oświetlenie

•

Sprzęt pierwszej pomocy

•

Pomieszczenia socjalne na budowie dla pracowników Wykonawcy

•

Środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że
wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla
pracowników oraz warunki socjalne są spełnione.
W miarę postępu prac Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na
bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszystkie materiały i
urządzenia używane do robót zgodnie z warunkami kontraktu. Ochrona robót
powinna również objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z
robotami od skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy.
Utrzymanie i ochrona obiektów, elementów , materiałów, itp. powinny być
prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w
należytym

stanie

czystość

nawierzchni,

po

których

się

porusza

podczas

wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

1.6. Dokumenty budowy

1.6.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich
wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości
wykonania budowy, rozbiórki lub montażu.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej
funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.
Wpisy powinny być dokonywane w sposób trwały i czytelny, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.
Protokoły związane z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach należy
dołączyć w sposób trwały do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze,
dokonując w dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.
Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. „w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr
108, poz. 953 z późn. zm.)

1.6.2. Pozostałe dokumenty budowy
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) Dokumentacja projektowa
c) Protokoły przekazania Terenu Budowy,

d) Umowy cywilno-prawne,
e) Protokoły odbioru robót,
f) Korespondencja na budowie,
g) Certyfikaty, świadectwa badań , deklaracje, atesty, itp.

1.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny
być:
- nowe i nie używane,
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej
Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej oraz innych
nie wymienionych, ale obowiązujących przepisów,
- mieć wymagane polskimi przepisami atesty, certyfikaty, świadectwa
dopuszczenia do obrotu, deklaracje zgodności, itp.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów.

2.2. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów
przeznaczonych

do

robót

Wykonawca

przedstawi

informacje

dotyczące

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie wymagane
przepisami dokumenty i świadectwa badań.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor
zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których
zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie
zapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez
Inspektora.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu
Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego
składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego
stanu.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne oraz wymagania jakościowe i

funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w
zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Stosowany sprzęt powinien być odpowiedni dla danego rodzaju robót oraz
eksploatowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami

określonymi

w

Dokumentacji

Projektowej,

ST

oraz

w

terminie

przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca

dostarczy

Inwestorowi

kopie

dokumentów

potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
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 w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i harmonogramem robót .
Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

za

dokładne

wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów

wytyczenie

w

planie,

zgodnie z wymiarami

określonymi w dokumentacji projektowej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę
zostaną przez niego poprawione na własny koszt.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w obowiązujących przepisach. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną
kwestię.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary oraz badania
materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST, jednak nie
rzadziej niż jest to określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do ich jakości.

6.3. Badania i Pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
obowiązujących przepisów oraz odpowiednich norm. W przypadku, gdy przepisy lub
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, należy stosować
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi
na piśmie do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor 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 poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą
 aprobatą techniczną lub dokumentacją techniczną oraz przepisami, w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w punkcie a),
c) spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST,
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z
dokumentacja projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze i kosztorysie
ofertowym w przypadku odstępstwa od tych dokumentów.
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, których konieczność wykonania będzie uzgodniona w trakcie
trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i o terminie, co najmniej 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru (książki) obmiarów.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą dla celów
rozliczeniowych lub w innym czasie określonym w zamówieniu lub uzgodnionym
przez Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Przy sporządzaniu obmiaru robot należy kierować się przyjętymi zasadami obliczania
ilości robót podanymi w katalogach, innych ustalonych przez strony publikacjach lub
w specyfikacjach technicznych.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości
będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczanymi w księdze obmiarów lub
dołączanymi w formie odrębnego załącznika do księgi.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę.
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i Dokumentacji
projektowej.
Ceny ryczałtowe będą obejmować:
•

robociznę bezpośrednią wraz z kosztami

•

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy

•

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu
na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż stanowisk pracy)

•

roboty geodezyjne- pomiary i wytyczenia

•

koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa
budowy, pracowników zaplecza, koszty urządzenia , eksploatacji i likwidacji
placu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.),
koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce na
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, koszty ogólne
Wykonawcy, itp.

•

Koszt rekultywacji i uporządkowania terenu po zakończeniu robót

•

Zysk kalkulacyjny

•

Koszty obsługi gwarancyjnej

•

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami

9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór częściowy,
c) odbiór ostateczny,
d) odbiór pogwarancyjny.

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje
Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy

i

jednoczesnym

powiadomieniem

Inspektora.

Odbiór

będzie

przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu Inspektora.
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

9.4. Odbiór ostateczny

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów
wymienionych poniżej.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.
W

przypadkach

niewykonania

wyznaczonych

robót

poprawkowych

lub

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji
Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół
Ostatecznego

Odbioru

Robót

sporządzony

wg

wzoru

ustalonego

przez

Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

•

Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

•

Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zaleceń,

•

Dzienniki Budowy,

•

Wyniki pomiarów kontrolnych i badań,

•

Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub atesty wbudowanych
materiałów zgodnie z ST,

•

Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących ) oraz protokoły
odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń.

•
W

Instrukcje obsługi dla dostarczonych urządzeń.
przypadku,

gdy

wg

komisji,

roboty

pod

względem

przygotowania

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad

stwierdzonych

przy

odbiorze

ostatecznym

i

zaistniałych

w

okresie

gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
•

Dokumentacja Projektowa

•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. nr 207, poz.
2016 z późn. zm.)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
•

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U 2003 nr 153
poz. 1504 z późn. zm.)

•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z późn. zm.)

•

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16.06.2003 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg
pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139 z późn. zm.)

•

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

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z późn. zm.)

