
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE NR 0.0. 

0.0.1. WSTĘP. 

0.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej / ST/ są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem: instalacji wodnej dla celów socjalno-bytowych wraz z 
po łączeniami sieciowymi na terenie działki instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z połączeniami 
sieciowymi na terenie działki 
 
0.1.2. Zakres stosowania ST. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 0.0.1.1. 
 
0.1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST 00.00.00 obejmują wymagania wspólne dla robót instalacji 
wodnej dla celów socjalno-bytowych wraz z po łączeniami sieciowymi na terenie działki instalacji 
kanalizacji sanitarnej wraz z połączeniami sieciowymi na terenie działki. 
 

0.1.4. Określenia podstawowe. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletowy kosztorys ślepy. 
 
Kosztorys ślepy – nie wyceniony kompletny kosztorys. 
 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót i innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.  

 



Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę, i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

0.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

0.1.5.1 Przekazanie placu budowy . 
 Zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz Dokumentację Projektową i ST. 

0.1.5 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
0.1.5.1 Zakres robót.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą instalacji wodnej dla celów socjalno-
bytowych wraz z po łączeniami sieciowymi na terenie działki instalacji kanalizacji sanitarnej wraz 
z połączeniami sieciowymi na terenie działki 
 

0.1.5.2. Utrzymanie terenu budowy. 
1. Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy do czasu końcowego lub częściowego 
odbioru .Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby obiekt lub jego elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru. 

 2. JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego 
otoczenia w zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie 
Inspektor Nadzoru moŜe natychmiast zatrzymać roboty. 
 
 
0.1.6 Zasady kontroli i odbioru robót. 
0.1.6.1 Inspektor Nadzoru. 
1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na osądzie inŜynierskim. Inspektor uwzględni wszystkie fakty związane z 
rozwaŜaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 
budowlanych, doświadczenia z przeszłości wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w 
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takŜe normy i wytyczne państwowe. 
2. Inspektor Nadzoru jest upowaŜniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
produkcję materiałów. Inspektor odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 
wymagań jakościowych określonych w projekcie i Specyfikacji.  
 
0.1.6.2. Dokumentacja projektowa. 
1.Niniejsze materiały Kontraktowe są opracowane w oparciu o Dokumentację projektową.   
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej . 



3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i 
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru . Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny 
być wprowadzone przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem . 
 
0.1.6.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 

 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich waŜności: 

  1) Dokumentacja Projektowa. 
  2) Specyfikacje Techniczne, 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane 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 są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacjami i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
0.1.7. Teren budowy i dokumenty budowy. 
 
0.1.7.1.Przekazanie terenu budowy. 
1. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy – poszczególne pomieszczenia  
zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac. 
2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego 
końcowego odbioru robót. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu 
budowy. Uszkodzenia  lub zniszczenia  Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt . 
 
0.1.7.2. Tablice informacyjne. 
1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. 
Tablica będzie podawała podstawowe informacje o budowie. 
2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie w czasie 
całego okresu realizacji robót . Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąŜa Wykonawcę. 
 

0.1.7.3. Dziennik budowy. 
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia 
kontraktu, chyba Ŝe wg odrębnych przepisów nie jest wymagany do prowadzenia robót 
przewidzianych Kontraktem. 
2. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na kierowniku budowy . 
3. Do Dziennika Budowy wpisuje się : 



 
• datę dostarczenia Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów, 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
• daty częściowych odbiorów, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• dane dotyczące pobierania próbek, 
• wnioski i zalecenia projektanta, 
• zgłoszenia zakończenia robót, 
• warunki pogodowe, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
4. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłoŜone Inspektorowi do ustosunkowania się . 
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska .   
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót . 
 
0.1.7.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz Dziennika Budowy  następujące dokumenty : 
• protokoły przekazania terenu Wykonawcy 
  protokóły odbioru robót. 
 
0.1.7.7. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . 
 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
 
3. Zaginięcie Dziennika Budowy, związane z celowym ukryciem dowodów mówiących o 
przyczynach zaistniałych wypadków albo zagroŜenia Ŝycia lub mienia powinno spowodować 
natychmiastowe powiadomienie właściwych organów. 

0.1.8. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa. 

0.1.8.1. Przestrzeganie prawa. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne 
przepisy, instrukcja oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót 
lub mogą wpłynąć na sposób przeprowadzenia robót. 
2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie 
przepisy wymienione w ust.1. 

0.1.8.2. Ochrona własności publicznej i prawnej. 



1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej oraz prawnej .   
 
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prawnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność.  
Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem 
uszkodzenia . 

0.1.8.3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  

1. Podczas realizacji Robót, Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 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. 

2. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

 

0.0.2. MATERIAŁY. 

0.2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
1. Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. 

 

0.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom . 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, będą złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 
 Jeśli Inspektor zezwoli  Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora. 
KaŜdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem . 

0.2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość 

i przydatność do robót. Powinny być dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca składowania czasowego materiałów będą po zakończeniu robót odprowadzone przez 
wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora . 
 
0.0.3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów zawartych w ST . W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany 
przez Inspektora. 



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy . Będzie to zgodne z przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 

0.0.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW  
 
1.Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich 
jakości i przydatności do robót . 
 
2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych . Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na 
polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 

0.0.5. WYKONANIE ROBÓT . 
 
0.5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . Wykonawca uŜyje 
sprzęt gwarantujący wysoką jakość robót.  
 
2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
 
3. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją Dokumentacji i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania 
warunków kontraktu przez Wykonawcę. 
 
4. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
 
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
 
7.Inspektor Nadzoru jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych.  
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 
Projektowej i ST.  
 
0.0.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  
 
0.6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 



jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt i urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i robót .Wykonawca 
będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w ST, normach i 
wytycznych . W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach, urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych .Jeśli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
 
 
0.6.2 Badania. 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
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. 

 

0.6.3 Atesty. 
1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
kontraktu. 
 
2.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez warunki kontraktu kaŜda 
partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta. 
 

4.Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność właściwości z warunkami kontraktu to takie materiały 
i urządzenia zostaną odrzucone. 

 
0.0.7.  OBMIAR ROBÓT. 
 
0.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 



Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
 
 
0.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle 
do podstawy .  

0.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
  Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
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 będą wykonane  w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
 
0.0.8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
0.8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy : 
 a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b/ odbiorowi częściowemu, 
 c/ odbiorowi końcowemu, 
 d/ ------//----- ostatecznemu. 

0.8.2 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 robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową ST i uprzednimi 
ustaleniami. 



W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych 
Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej 
części robót. 

0.8.3 Odbiór częściowy. 
  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym robót. 

 

0.8.4 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 stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego 
robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych.  
 
0.8.5 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 : 
 
• - recepty i ustalenia technologiczne, 
• - dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• - atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
  
  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. 
 
 
 
 
 



0.0.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
0.9.1 Ustalenia ogólne. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt.9 ST i w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
Cena jednostkowa będzie obejmować : 
 
•  robociznę bezpośrednią, wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
•  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie  sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy, 
•  koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp./, koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno kartograficznej, 
•  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
•  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

  Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach 
kontraktu. 
Do stawek jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT.  
 


