
Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru 
robot budowlanych dotyczących realizacji inwestycji: „Modernizacja pomieszczeń dawnego 
oddziału pediatrycznego (odcinka tzw. biegunek) w celu dostosowania na potrzeby 
pododdziału endoprotez zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.”, w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju; ul. Bohaterów Warszawy 67.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji .

Niniejsza specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robot w obiektach budowlanych. Specyfikację (ST) należy rozpatrywać łącznie z 
projektem, rysunkami, przedmiarami , STO i innymi dokumentami opisującymi inwestycję co 
stanowi integralną część dokumentów kontraktowych.

1.3. Zakres robot objętych Specyfikacją.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robot przygotowawczych, 
budowlanych, instalacyjnych i technologicznych związanych z całością realizacji inwestycji.

1.4. Określenia podstawowe.

Ilekroć  w opracowaniu  jest mowa o :

• budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.
• robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce.
• remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robot budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji.
• pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie robot budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
• dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik, protokoły odbiorów, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji, książkę obmiarów, a w przypadku robot metodą montażu - 
także dziennik montażu.
• aprobacie Technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
• opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.



• dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robot.
• Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robot, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
• rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
budowlanego.
• materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją 
projektową , STO, SST oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
• odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robot z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
• poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robot 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
• projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.
• obmiarze robot - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robot 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robot 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
• ustaleniach Technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach Technicznych i szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robot , jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją kontraktową i projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie 
rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu 
Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
w budownictwie normami , sztuką budowlaną w oparciu o warunki techniczne wykonania i 
odbioru robot. Roboty nie ujęte w dokumentacji , a wynikające z technologii budowy, 
zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w wycenie 
ofertowej Wykonawcy . Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do 
roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości robot, 
materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną na etapie przetargu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy

1.5.2. Dokumentacja projektowa.



Dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r., uwzględniającymi podział 
na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robot z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna, oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
Ogólnych warunkach umowy . Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. , a jeśli nie zostały w nich 
określone mają być zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów 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 Specyfikacją techniczną i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość instalacji, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a instalacje 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wszystkie zmiany w przyjętych 
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą być każdorazowo 
uzgadniane przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy , zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot. 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 robot.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca zobowiązany jest podejmować 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 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 robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
robot. 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 zaznaczonych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia 
na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robot. Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie także uzyskiwał każdorazowo 
pozwolenia od władz na wjazd na drogi, na których znajdują ewentualne ograniczenia i 
będzie ponosił wszelkie ewentualne koszty z tym związane.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot 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 
niespełniających 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.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robot od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robot. W przypadku obecności na terenie lub w pobliżu inwestycji obiektów 
zabytkowych prace powinny być prowadzone zgodnie z wytycznymi Konserwatora 
Zabytków. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich 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. 
Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie każdorazowo 
uzgadniał z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

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 robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez
Zamawiającego i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte
do robot, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robot 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.

Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna 
przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, a ten z kolei 
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Projektanta i 
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej , i propozycji organizacji robot, 
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który 
zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot 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 jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja 
Techniczna 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 jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.1.1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do
transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do
wykonywania danego rodzaju robot. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający 
ich uszkodzeniu.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami STO, SST, polskimi normami , z ogólnie obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi oraz sztuką budowlaną. Wykonawca będzie prowadził 
prace zgodnie z projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w Specyfikacji Technicznej , a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robot. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakości .

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.

Program zapewnienia jakości winien zawierać :
• organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot,
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robot,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robot,
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi , oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne

6.2. Zasady kontroli jakości robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub 
specjalnie zatrudnionych specjalistów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów, oraz robot z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej .
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. Inspektor Nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot 
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej , stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru.

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 i badania materiałów. W celu umożliwienia kontroli Inspektorowi 
Nadzoru zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z 
wymaganiami szczegółowej Specyfikacji Technicznych 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 robot
z dokumentacją projektową i Specyfikacji Technicznych. W takim przypadku,
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Wszystkie materiały użyte muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

6.7. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na 
Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robot, 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
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 
robot,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot,
• przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
• daty wstrzymania robot, z podaniem powodu,



• zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robot,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.
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 datą i zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robot.
Książka obmiarów.
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robot zamiennych lub
dodatkowych, których wykonanie stało się koniecznością, a które to nie były ujęte w 
kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym.
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. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiarowania robot.

Ilości robot podane w przedmiarach robot zostały wyliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego, częściowo mogą być szacunkowe . Dla umów ryczałtowych obmiar 
sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robot dla potrzeb 
wystawienia przejściowej faktury Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości 
robot podanych w kosztorysie, w Specyfikacji Technicznej lub gdzie indziej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich niezbędnych robot zgodnie z 
dokumentacją przetargową i zawartą umową. Jednakże , jeśli umowa nie będzie stanowić 
inaczej , ewentualne zmiany w ilości i zakresie robot będą uzgadniane z Inspektorem 
Nadzoru, a obmiar robot zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiary będą wpisane do książki 
obmiarów.

7.2. Zasady określania ilości robot i materiałów.

Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych oraz 
katalogach KNR, KNNR. Ogólne zasady obmiaru robot określają założenia ogólne i 
szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. 
Dla robot nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych 
winny wynikać z analizy indywidualnej i informacji rynkowych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.



Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorów robot .

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegają 
następującemu - odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

8.2. Odbiór ostateczny (końcowy).

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.2.2. Odbioru ostatecznego robot 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 robot z dokumentacją projektową , Specyfikacją 
techniczną i ogólnie obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi. W toku odbioru 
ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robot zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robot uzupełniających i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupełniających w poszczególnych 
elementach, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego).

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i uzupełniające 
lub zamienne),
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z Specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości,
Oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporządkowaniu 
terenu,
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.



Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

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

10 . PRZEPISY ZWIĄZANE

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robot. 
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 
Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 
163) wraz z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 
opieki zdrowotnej Dz. U. Nr 213/2006 poz. 1568.


