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1.  

2. Wstęp 

2.1 Przedmiot ST 

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 

2.2 Zakres stosowania ST 

    Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu , zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych , i  realizacji oraz rozliczaniu robót w 

obiektach budowlanych. 

         

2.3 Zakres robót objętych ST 

   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami technicznymi (SST). 

 

2.4 Określenia podstawowe 

1.4.1  Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z  Art. 3  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020.1333 z dn. 03.08.2020). 

 

2.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 

  z  dokumentacja projektową , SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

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, , 

przekaże egzemplarz dokumentacji projektowej i SST. 

 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

      Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 

 i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  

 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

     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. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 

      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. 

   W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 



     Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne                         z 

dokumentacją projektową i SST. 

     Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchyłki 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 SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 

 i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4   Zabezpieczenie terenu budowy 

  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, 

dozorców, 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. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

      Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

          Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 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 wykonawczy. 

 

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

    Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 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. 

 

 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

   Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

       W szczególności, 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, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.9 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. 

 

1.5.10  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

        Wykonawca jest zobowiązany 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. 

 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. 

 

3.   Materiały 

2.1  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez  Inspektora nadzoru . 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone w Polskich Normach, 

aprobatach technicznych, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

( SST). 

 

2.2  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

     Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę  

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

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

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 

 i niezapłaceniem. 

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

        Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy zostaną 

wbudowane, 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 SST 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. 

 

 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 wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

 z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany 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 tego wymagają przepisy. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST 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. 

 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 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, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

    Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

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

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

 z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu 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 popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

 i wykonaniu 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 SST, 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. 

 



6. Kontrola jakości robót 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie zamierzonego sposobu 

wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

 

6.2  Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 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 SST. 

 Minimalne wymagania  co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 

       W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

  Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 

        o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli będą one tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

       i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3   Pobieranie próbek 

  Próbki będą pobierane losowo, tak, aby wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogły być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

  Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, 

wytycznych krajowych, albo innych procedur, zaakceptowanych 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. 

 

6.5   Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów (na odpowiednich 

formularzach), z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 

       w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 



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. 

 

6.7  Certyfikaty i deklaracje 

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

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

 z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu, zgodnie 

z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. ( Dz. U. 99/98); 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 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; 

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA 

      z 1998r. ( Dz. U. 99/98). 

  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 nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8  Dokumenty budowy 

1) Dziennik budowy- dokument urzędowy, obowiązujący   Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.. 

2) Książka obmiarów- dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie, w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub SST. 

3) Dokumenty laboratoryjne- dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy, gromadzone w formie uzgodnionej                  

w programie zapewnienia jakości, stanowiące załączniki do protokołów odbioru   robót. 

4) Inne dokumenty: 

 pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót 

 protokoły przekazania placu budowy 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 

 protokoły odbioru robót 

 protokoły z narad i ustaleń 

 plan BIOZ 

5)  Przechowywanie dokumentów budowy- powinny one znajdować się na terenie budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym, być dostępne dla Inspektora nadzoru 

      i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST, 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. 

 

6.2 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, który, 

w razie potrzeby, przedstawi ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres prac. 

 

Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót: 

o odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

o odbiór ostateczny ( końcowy) 

o odbiór pogwarancyjny 

 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Polega on na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Dokonywany będzie 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, po czym zostanie on przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

 

8.3 Odbiór ostateczny ( końcowy) 

8.4.1   Zasady odbioru ostatecznego robót 

Polega on 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 i odrębnym pismem. 

Odbiór 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 dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja ta dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. 

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

zanikających i ulegających zakryciu, 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. 

 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg. 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

       Wykonawca  jest zobowiązany  przygotować następujące dokumenty: 



a) dokumentacje powykonawczą budowy z naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku 

prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

b) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń  laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ) 

c) rysunki robocze ( powstałe w toku prac budowlanych) oraz protokoły odbioru  i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja  w  porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja              i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5  Odbiór pogwarancyjny 

Polega on na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 

okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

 

7. Podstawa płatności 

7.1 Ogólne ustalenia 

 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 SST i w dokumentacji projektowej. 

 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 

9.3  Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Cena jednostkowa powinna uwzględniać przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących . 

 W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 

umowie. 

 

10 Przepisy związane 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2020.1333 z dn 03.08.2020  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2018.963 z 22.05.2018) 

c) Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000, Nr 71 poz.838z 

późniejszymi zmianami) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003, Nr 48 poz. 401). 

 

 

 

opracował: 

 


