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SPIS  TREŚCI 
KOD CPV NR OPIS 

– SST 1.0 CZĘŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA 
 
Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 462). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1129). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) 

 Rozporządzenie komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnego 
słownika zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 
zmiany CPV. 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 
1579 z późn. zm.). 
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– SST 1.0 Część ogólnobudowlana  
 
1.Wstęp 
 
1.1 Zadanie 

 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na potrzeby „Modernizacji 
dachu hali widowiskowo – sportowej w Mysłowicach przy ulicy Ks. N. Bończyka 32z” 
 
1.2 Przedmiot SST. 
 
Przedmiotem niniejszej „Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne” są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach Zadania określonego w pkt. 1.1.  
 
1.3 Zakres stosowania SST. 
  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności 
wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru.  
Zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, instalacją 
odgromową oraz wymianę uszkodzonych fragmentów izolacji termicznej i paroizolacji wraz z 
elementami towarzyszącymi. 
 
1.4.  Zakres Robót objętych SST.        
 
Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 
Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 
rozbiórkowych, dekarskich, wykonanie ocieplenia i towarzyszących. 
Roboty budowlane w szczególności obejmują: 
 
SST 1.0 OGÓLNOBUDOWLANA 
 
45000000–7 Roboty budowlane 
45200000–9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

 
SST 2.0 BRANŻA BUDOWLANA 
 

– 
BRANŻA BUDOWLANA - „Modernizacja dachu hali widowiskowo – 

sportowej w Mysłowicach przy ulicy Ks. N. Bończyka 32z” 
45111100–9 Rozbiórka elementów konstrukcyjnych 

45262100–2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45320000–6 Izolacja termiczna z wełny mineralnej 

45261214–7 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 

45261213–0 Roboty blacharsko - dekarskie 

45317000–2 Inne instalacje elektryczne – instalacja odgromowa 
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1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 

– Organizacja placu budowy; 
– Transport materiałów; 
– Usunięcie z terenu materiałów z rozbiórek. 

 
1.6. Informacje o terenie budowy 
 

 organizacja robót budowlanych. 
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i robót w czasie 
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót – 
zaakceptowany przez Inwestora 
 

 zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 
 

 ochrona środowiska. 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót. 
 

 ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie stosować przepisy ochrony przeciwpożarowej, materiały łatwopalne będą 
składowane w odpowiedni sposób zgodnie z przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszystkie straty spowodowane pożarem jako rezultat prowadzenia robót przez personel 
wykonawcy. 

 
 warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności 
zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę 
i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 
odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 

 zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 

– Utrzymania porządku na placu budowy; 
– Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
– Utrzymania w czystości placu budowy. 

 
 warunki dotyczące organizacji ruchu. 
– Nie przewiduje się utrudnienia w ruchu. 

 
 organizacja pracy 

Prace budowlane mające na celu modernizację dachu hali, będą prowadzone w trakcie pracy 
placówki (obiekt będzie czynny). 
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 ogrodzenie. 
Ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na 
placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu 
budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość 
powinna wynosić nie mniej niż 2,0 m. 

 
 zabezpieczenie chodników i jezdni. 

– Nie przewiduje się zabezpieczenia chodników i jezdni. 
 
1.7 Obowiązki Inwestora 

 
– Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji, 
– Zapewnić możliwość korzystania z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu 

robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsca pracy. 
 

1.8 Obowiązki Wykonawcy 
 

Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, w szczególności: 

– Ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się 
na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie 
placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 2,0 m. 

– Wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla 
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i 
urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego 
lub pomocniczego poza budynkami. 

– Pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno – sanitarnych na budowie. 

– Usuwać z placu budowy m.in. elementy z rozbiórek, zbędne materiały, urządzenia i 
przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 
Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 

 
Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego. 
 
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

Ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg podstawowych na 
placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi).   
Szerokość  ciągu  powinna  wynosić  co najmniej  0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m 
przy ruchu dwukierunkowym. 
Przejścia dla pieszych należy wyznaczać w  miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych, 
W razie konieczności wyznaczania przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokość jego nie powinna 
być mniejsza niż 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 przy ruchu dwukierunkowym. 
Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu 
oraz dobrze oświetlone. 
Przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą składającą 
się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 
1,10 m, z tym że wolna przestrzeń między poręczą i deską krawężnikową powinna  być wypełniona 
częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
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Nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciężarów nie powinno być większe niż 10%. 
 
Ochrona przejść w miejscach niebezpiecznych. 
 
Strefę  niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia (np. możliwość spadania z góry  
materiałów lub przedmiotów, otwory w stropach lub ścianach), należy oznakować i ogrodzić  
poręczami bądź zabezpieczyć  daszkami ochronnymi na odległość co najmniej 1/10 wysokości, 
której mogą spadać przedmioty lub materiały – jednak nie mniej lub 6,0 m. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu, a ich 
spadek w kierunku źródła zagrożenia powinien wynosić 450; pokrycie daszków powinno być  
szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie spadającymi przedmiotami. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsca składowania materiałów, narzędzi, itp.  
jest zabronione. 
W miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej o  
1,0 m więcej niż szerokość przejścia albo przejazdu. 
 

Oznakowanie obiektów na placu budowy 
 
Każdy  obiekt,  a  szczególnie  obiekty  o  określonym stopniu  bezpieczeństwa,  powinien  być 
odpowiednio  oznakowany. Ostrzeżenia  powinny  być  umieszczone  na  tablicach  ustawionych  
na  drogach  i  dojściach  do  obiektu  w  odpowiedniej  odległości,  tak  aby  informacja  dotarła  
do  osób przebywających w pobliżu obiektów  odpowiednio  wcześniej.  Zakazy  dotyczące  takich  
obiektów  powinny  być  umieszczone  zarówno  na  tablicy  informacyjnej  jak  i  przy  drzwiach  
wejściowych  do  obiektu.  Tablice  informacyjne  i  znaki  ostrzegawcze  powinny  być  
umocowane  na  trwałych  elementach  i  zabezpieczone  przed  zniszczeniami, uszkodzeniem  lub  
zawianiem  śniegiem. O  zmroku  i  porze  nocnej  tablice  powinny  być  oświetlone. 

 
Wyposażenie placu budowy w instalacje: 

 
Instalacje elektryczne 
 
Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do wielkości placu  
budowy, przewidywanych maszyn i urządzeń, potrzeb gospodarczych i oświetlenia  pomieszczeń  w 
obiektach. 
Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane, utrzymane i eksploatowane w  
sposób zgodny z aktualnymi przepisami oraz normami. 
Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji 
elektrycznych powinny być wykonane przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia. 

 
Składowanie, przechowywanie elementów i wyrobów na placu budowy 
 
Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 
W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie 
przypadające na metr kwadratowy powierzchni podłogi. 
Bramy należy zaopatrzyć w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem się.  
Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 
materiałów i elementów.  
Opieranie składowanych materiałów i elementów o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki 
wznoszone lub tymczasowe jest zabronione. 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowań,  
2) 1,50 m - od zewnętrznej główki szyny kolejowej,  
3) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  
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Materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu.  
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów.  
Stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 warstw.  
Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. 
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione.  
Na czas wykonywania wymienionych czynności,  kierowca obowiązany jest opuścić kabinę. 
Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy przechowywać w szczelnych opakowaniach, na 
których powinny być podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwości dla zdrowia.  
Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o 
zmroku i w nocy należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne.  
 
1.9. Określenia podstawowe 
 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją, specyfikacją techniczną, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia 
robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców 
materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora. 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
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2.0 Materiały. 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach spełniających wymagania podstawowe określone w art. 5 
ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Ponadto wymaga się, aby wszystkie zastosowane materiały były I gatunku. 
Materiały opisane w niniejszej dokumentacji poprzez symbole, oznaczenia, lub nazwy 
mają charakter poglądowy dla fazy projektowej, a ich ewentualna zbieżność z 
symbolami, oznaczeniami lub nawami konkretnego producenta jest zupełnie 
przypadkowa. Wykonawca ma prawo zastosować materiały dowolnego producenta 
pod warunkiem zachowania parametrów technicznych oraz posiadania stosownych 
aprobat, certyfikatów, deklaracji. 

  
– Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 
ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 

– Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy Prawo budowlane. 

– Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu szczegółowe informacje 
dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru na 
7 dni przed ich zabudowaniem.  

– Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 

– Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, 
oraz akceptację inspektora nadzoru 

– MATERIAŁY użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą  posiadać 
GATUNEK „1” 

 
– Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. 
 

– Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, 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. 
 

3.0 Sprzęt 
 

– Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji, PN i warunkach technicznych i SST.  

– Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
umożliwić realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
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jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

– Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

– Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 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 jest to wymagane przepisami. 

– Jeżeli dokumentacja lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4.0. Transport  
 
Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, 
stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 

 
5.0 Wykonywanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
kosztorysową wymaganiami ST. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
kosztorysowej 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. 

 
6.0 Kontrola Jakości Robót 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Kosztorysową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
– BHP, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
 

Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
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założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, można stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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.  

 
Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 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 Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 1108.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz 
Ustawy z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004 r. poz. 881). 
Akceptacja materiałów przez Inspektora na 7 dni przed zabudowaniem. 
 
Dokumenty budowy 

 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 
– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
– codzienne zapisy informacyjne o zakresie wykonanych 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 zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, 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. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
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 z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7.0 Obmiar robót 
 
Obmiar robót wykonać na podstawie pomiarów z natury każdorazowo po wykonaniu 
danej partii prac budowlanych. 
W przypadku robót zanikowych obmiar robót wykonać przed przystąpieniem do realizacji 
następnych prac przewidzianych porządkiem technologicznym. Wykonanie obmiaru winno odbywać 
się z udziałem kierownika budowy oraz osób upoważnionych ze strony inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy. 

 
8.0 Odbiór robót 
 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej. 
 
Odbiór robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji 
zanikają. 
 
Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
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Odbiór końcowy –  jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego. 
 
Odbiór ostateczny – jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów 
robót w okresie gwarancyjnym (odbiór ostateczny przeprowadzony przed upływem gwarancji) oraz 
prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty: 

– Przekazaną Dokumentację 
– Receptury i ustalenia technologiczne 
– Dziennik budowy  
– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych  
– Atesty jakościowe wbudowanych elementów i materiałów 
– Ocenę stanu faktycznego – sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru 
– Sprawozdanie techniczne 
– Dokumentację powykonawczą  

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
– Przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót  
– Zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz 

formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany 
– Uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
– Datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 
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 umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później 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 Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  
Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
Odbiór końcowy Robót. 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego. Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.  
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
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Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego 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. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Kosztorysową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
Odbiór ostateczny  
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu   przed upływem okresu 
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

9.0 Postawa płatności 
 
Ustalenia ogólne Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie z umową.  
 
Wysokość wynagrodzenia jakie otrzyma Wykonawca za realizację zamówienia określona zostanie 
na podstawie zasad obowiązujących przy rozliczaniu robót budowlanych na podstawie 
wynagrodzenia kosztorysowego (zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych i 
kodeksu cywilnego). 
Wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego 
wykonanego na podstawie obmiaru robót po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych zleconych 
w umowie. 
Niedopuszczalne jest dokonywanie zmiany zakresu przedmiotu zamówienia jeżeli Zamawiający nie 
przewidział takiej zmiany w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Kwota kosztorysowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i 
badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez 
względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w 
Wycenionym Wykazie Cen czy też nie.  
Cena kosztorysowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Wykazie 
Cen jest ostateczna. 
 
Cena kosztorysowa będzie obejmować między innymi: 

 robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż 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 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów , ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 Cena podana z VAT i zyskiem, 
 Cena kosztorysowa powinna zawierać roboty tymczasowe niezbędne do wykonania obiektu 

objętego Kontraktem, w tym m.in.: 
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– koszt wywozu odpadów, 
– opłaty dzierżawy terenu, 
– przygotowanie terenu, 
– wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
– pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, 
– demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
– prace porządkowe.  

 
10.0  Przepisy związane 
 
10.1. Ustawy 

– Obowiązujące w Polsce normy i normatywy. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202  

z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 

1570 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 

620 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1351 z 

późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 

799 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z 

późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025). 

 
10.2. Rozporządzenia 

– Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r., poz. 898). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. —  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650). 

– 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). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. — w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1129). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2018 r., poz. 963). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2015 r., poz. 1422). 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom 1, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano–montażowych ARKADY–1987 r. 
 


