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1.0.

Wstęp.

1.1.

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiORB) są wymagania ogólne, dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych.

1.2.

Zakres robót budowlanych.
Zakres robót budowlanych obejmuje opracowany przedmiar robót budowy
Centrum Rekreacyjnego w Dłutowie.

1.3.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za
ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami inspektora
nadzoru.

1.4.

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający przekaże wykonawcy w terminie określonym w umowie teren
budowy wraz z dokumentacją budowy oraz STWiORB.

1.5.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, przejścia dojścia, drogi
tymczasowe, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody i utrzymania porządku
społecznego osób trzecich oraz czynnego charakteru pracy budynku.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się że jest w cenie kontraktowej.

1.6.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.7.

Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy. 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.

1.8.

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, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.

1.9.

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.

2.0.

Materiały.

2.1.

Źródła uzyskania materiałów.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie
aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przed ich wbudowaniem. Pozostałe materiały budowlane
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami
i aprobatami technicznymi.

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 nie przyjęciem
i niezapłaceniem.

2.3.

Przechowywanie i składowanie materiałów.

3.0.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość,
właściwość jakościowe i techniczne i były dostępne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru.
Sprzęt.

3.1.

Wymagania ogólne.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być zgodny
z technologią wykonania robót, programem zapewnienia jakości lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie z zasadami BHP, technologią i wiedzą techniczną. Sprzęt będący
własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy 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 odrębnymi przepisami.

4.0.

Transport.

4.1.

Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania
prawa o ruchu drogowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0.

Wykonanie robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
technologii organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę
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 przedstawionych przez wykonawcę wnioskach
zatwierdzenia materiału. 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.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania pierwotnego kształtu,
charakteru wizualnego i estetycznego remontowanych obszarów budynku

i jego części. Należy zwrócić szczególna uwagę na detale nawierzchni,
istniejące poziomy, inne istotne elementy architektoniczne i punkty
odniesienia. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji
lokalnej w budynku dla prawidłowego oszacowania ilości i zakresu robót
w sposób by uzyskać wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia
oferty. Zamawiający informuje, iż przedmiary robót stanowią jedynie
szacunkowe ilości. Po stronie wykonawcy jest dokładne sprawdzenie ilości
robót w naturze. Wykonawca nie będzie wykorzystywał omyłek
zamawiającego.
6.0.

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 prawidłowe
wykonanie
robót
zgodnie
z
dokumentacją
projektowa.
Program zapewnienie jakości winien zawierać:
-

6.2.

organizację wykonania robót, w tym termin i metodologię prowadzenia
robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,
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 i kontroli,
zapis pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania
i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania
i załadunku materiałów,
sposób i procedurę pomiarów podczas wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,
harmonogram prowadzenia robót budowlanych.

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. Inspektor nadzoru
będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących: sprzętu, pracy personelu lub metod

wykonawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą poważne inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma użycie materiałów i dopuści je do użytku dopiero
wtedy, gdy wykonawca usunie nieprawidłowości i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
wykonawca.
6.3.

Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm oraz literaturą branżową. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania stosować można inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. W przypadku stosowania wymagań normowych
wykonawca ma obowiązek przedstawić do wglądu inspektorowi
odpowiednią normę. 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.

6.4.

Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie
określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą
przekazywane
inspektorowi
nadzoru
na
formularzach
według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5.

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 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. W takim przypadku, całkowite koszty
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez wykonawcę.

6.6.

Certyfikaty, deklaracje, aprobaty.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby, które:
1. Objęte są normą zharmonizowaną lub są zgodne z wydaną dla nich
europejską oceną techniczną zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011.
2. Zostały oznakowane znakiem budowlanym, którego wzór określa
załącznik nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.
881 z późn. zm.).
3. Zostały legalnie wprowadzone do obrotu w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a ich właściwości
użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym
dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz
informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten
wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania. W przypadku
materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia
dostarczona do robót posiadać będzie te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.
6.7.

Dokumenty budowy.
Dziennik budowy/robót.
Dziennik
budowy
jest
wymaganym
dokumentem
urzędowym
obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do końca realizacji umowy. 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 po
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,

■ uwzględnienie 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,
■ 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 podanie 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 z 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.
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.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy
następujące dokumenty:

zalicza

się,

oprócz

w/w

wymienionych

a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń.
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 nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie
zamawiającego.
7.0.

Przedmiar i obmiar robót.
- Ilości robot podane w przedmiarach robot wykonawcy zostały wyliczone
na podstawie obmiarów z natury oraz przyjętego zakresu robot do
wykonania.
- Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za
przedmiot zamówienia, oraz ryczałtowe ceny jednostkowe robot
i elementów robót, pomocne przy określeniu wartości robot i ich
elementów.
- Koszt robot tymczasowych i towarzyszących winien być uwzględniony
w robotach podstawowych.
- Rozliczenia robot następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane
elementy robot, zgodnie z umową.
- Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne,
a w szczególności do pozycji i ich opisu zawartego w tabeli cen, jednostki
obmiarowe podane w poszczególnych pozycjach. Dla robot nie
określonych w tabeli cen przyjęto zasady zgodnie z Katalogami Nakładów
Rzeczowych, których zakres winien wynikać z rzeczywistej technologii
wykonana lub z analizy indywidualnej. Obmiar będzie określać faktyczny
zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową oraz
tabelą cen. 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 książki obmiarów. Długości pomiędzy
wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii
osiowej i podawane w [m]. Jeśli założenia szczegółowe nie wymagają dla
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie
w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt, kpl. m-g]. Ilości, które mają być
obmierzane wagowo, będą określane w [kg, tonach].
- Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych
w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora
nadzoru na piśmie. Podane przez wykonawcę w ofercie przedmiar robót
przyjęte zostaną jako obowiązujące w umowie w odniesieniu
do załączonych rysunków, stanowiących integralną część materiałów
przetargowych, chyba że przedstawiciel zamawiającego w porozumieniu
z inspektorem nadzoru podejmą decyzję o wyłączeniu robót lub ich części
z zakresu pac. Przedmiar zostały podane przez autorów dokumentacji
przetargowej, należy przyjąć iż mają charakter informacyjny, a wykonawca
przed sporządzeniem oferty ma obowiązek ich weryfikacji i przyjęcia jako
własne.
- Obmiar gotowych elementów robót będzie przeprowadzony z częstością
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie określonym w umowie.

8.0.

Odbiór robót.

8.1.

Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie
jakości ich wykonania. 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 z 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 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 ostateczny (końcowy).
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/robót. 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 8.5. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona
przez 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. 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 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.
8.5.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót,
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót,
2. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych
materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i programem
zabezpieczenia jakości (PZJ),
Ostateczny odbiór może zostać dokonany po zatwierdzeniu kompletu
dokumentów wymienionych w pkt. 8.5. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod względem przygotowania dokumentów 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. Termin wykonania robót poprawkowych
i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6.

Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem wad i usterek, 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.
„Odbiór ostateczny robót".

9.0.

Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest kompletna cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu
przyjętą 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 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 narzutami,
■ koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
■ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale
z wyłączeniem podatku VAT,
■ wszelkie inne kwoty towarzyszące realizacji robót.

10.0. Przepisy związane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z późn. zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.).
6. Polskie Normy.
7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych, Arkady wydanie 1990 r.

