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1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.1 Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Dokumentacja przetargowa będzie zawierała dokumentację projektową remontu dla przedmiotowej 

inwestycji. Ponadto Wykonawca będzie miał prawo do wglądu lub wypożyczenia dokumentacji 

archiwalnej remontowanego obiektu będącej w posiadaniu Zamawiającego.  

 

1.2 Zgodność robót z dokumentacją  
 

Dokumentacja projektowa oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera 

Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty,  jakby 

stanowiły jeden z elementów umowy kontraktowej. Uznaje się, że wynagrodzenie za tego typu 

nieprzewidziane prace mieści się w całkowitej cenie ryczałtowej określonej w kontrakcie, nie powodując 

jej podwyższenia. 

Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

1.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wszelkie nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz, muszą zostać wywiezione na koszt Wykonawcy, np.: 

na wysypisko komunalne. Wszelkie materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego i może on 

podjąć decyzję o odpowiednim ich zagospodarowaniu lub powiadomić Wykonawcę o konieczności 

wywozu i utylizacji w ramach Nadzoru. 

Wywóz materiałów odpadowych musi zostać uzgodniony z odpowiednim organem ochrony środowiska i 

gestorem składowiska, na które wywóz będzie dokonywany. 

Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejących przyłączy elektrycznych pod 

warunkiem sprawdzenia i uzgodnienia potrzebnego zapasu mocy oraz opomiarowania przyłączy dla 

potrzeb budowy umożliwiającego rozliczenie pobranej przez wykonawcę energii elektrycznej. 

Woda dla potrzeb budowy może być pobierana z istniejących sieci, pod warunkiem jej opomiarowania 

umożliwiającego rozliczenie końcowe Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności za następstwa i za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

- ochrony mienia związanego z budową, 

- ubezpieczenie placu budowy. 

 

Podczas realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenu objętego inwestycją i przestrzegać ograniczeń co do nacisku na osie dla pojazdów 

transportujących sprzęt i materiały budowlane.  

Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane i prowadził rozładunek i załadunek 

jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w miejscach wskazanych w projekcie organizacji robót, 

uzgodnionych z  Zamawiającym.  

 

1.4 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 oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca ma obowiązek opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem 

BIOZ, a także spełnienie wymogów stawianych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
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uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, 

2) zabezpieczenie okolicznej zieleni na czas wykonywania robót, 

3) utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu 

budowlanego, 

4) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników 

budynku, wykonawca zapewni podczas realizacji robót budowlanych normalne jego funkcjonowanie 

ograniczając do minimum uciążliwości wynikające z prowadzenia robót budowlanych. 

 

1.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Zamawiającego swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
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inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

 

1.9 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach Nadzoru nie postanowi się inaczej. W przypadku gdy przywołane normy i przepisy odnoszą 

się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem 

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy przywołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

2 Materiały 
 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. 

Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub w 

specyfikacjach technicznych  będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one 

oczekiwane parametry.  

Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość 

określą specyfikacje techniczne.  

Materiały wytwarzane na terenie budowy będą musiały uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie 

ich jakości. 

 

2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 

kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w 

specyfikacjach technicznych oraz być zgodne z projektem organizacji budowy. 
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3 Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni odpowiednią jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, oraz wskazaniach Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4 Transport 
 
Prace budowlane będą wymagać transportu materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

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

Transport materiałów na terenie budowy musi być prowadzony zgodnie z projektem organizacji budowy. 

5 Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektem organizacji 

robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania robót. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Wykonywanie robót musi odbywać się zgodnie z programem zapewnienia jakości. 

6 Kontrola 
 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli ze strony 

Zamawiającego będą poddane w szczególności: 

 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacjach technicznych. 

 

- wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie np. beton konstrukcyjny lub elementy 

konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami 

technicznymi. 

 

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i umową. 

 

Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów i 

zagospodarowania terenu – w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami 

budowy, 

-  jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,  

- prawidłowość funkcjonowania montowanych urządzeń i wyposażenia,  

- poprawność połączeń funkcjonalnych,  

- wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 

- poprawność funkcjonowania systemów niskoprądowych. 

Wykonywanie robót musi odbywać się zgodnie z programem zapewnienia jakości. 
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6.1 Certyfikaty i deklaracje 
 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2. 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. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia materiału 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 wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zamawiającego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

6.2 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 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 jej 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 oraz podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę uzgodnienia przez Zamawiającego 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 Zamawiającego, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
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− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− 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 

Zamawiającemu celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Pozostałe dokumenty budowy - Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję na budowie. 

 
 

6.3 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 Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 Obmiar robót 
 

Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiający nie zgłasza wymagań co do 

obmiaru robót budowlanych. 

 

8 Odbiór robót 
 

Roboty budowlane będą odbierane przez Zamawiającego. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór ostateczny robót, 

- odbiór pogwarancyjny. 
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Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach 

technicznych i Polskich Normach. 

 

8.1 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 

Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Zamawiającego. 

 

8.2 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 Zamawiający. 

 

8.3 Odbiór ostateczny 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 Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

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 przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 

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 ww. dokumentów z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektów i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, 
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oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne, 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy, 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

6. opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru,  

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń. 

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

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

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. 

 

8.4 Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektów z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pozycji Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawiskach w czasie eksploatacji oraz 

na sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej i 

specyfikacjach technicznych. 

9 Podstawa płatności 
 

Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót 

budowlanych, w momencie podpisania umowy z Wykonawcą ustalone zostaną elementy rozliczeniowe, 

odpowiadające kolejnym etapom realizowanych prac. 
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Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i harmonogram 

przewidywalnych płatności, które będą uwzględniać dyspozycje wynikające z planu finansowego i 

ustalonych elementów rozliczeniowych realizacji przedmiotu zamówienia, oraz wskazania 

Zamawiającego co do etapowania inwestycji.  Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych 

takich jak: urządzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, zabezpieczenia zieleni i 

elementów budowli, ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. 

10 Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. 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. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690  z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002r.,NR47). 

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz.U.02.166.1360). 

7.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej. (Dz.U.98.99.637). 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

(Dz.U.98.113.728). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.02.209.1779). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu 

przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru 

protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania. (Dz.U.02.179.1494). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 

obowiązkowej kontroli (Dz.U.03.120.1128). 

13. 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.03.120.1126). 
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14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.95.8.38). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133). 

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity, Dz.U.03.169.1650). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych. (Dz.U.01.118.1263). 

19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U.01.62.627).  

20. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U.01.62.628). 

21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137). 

22. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity, Dz.U.02.147.1229). 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138). 

24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139). 

 

Wybrane normy i zalecenia: 

 

1. Zalecenia do projektowania i budowy sieci strukturalnych w resorcie Obrony Narodowej – Departament 

Informatyki i Telekomunikacji MON, Warszawa, wrzesień 2013r. 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 

PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity -- Klasyfikacja 

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo -- Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa). 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed obniżeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- 

Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie 
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PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 

przetwarzania danych 

PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 1: Budynki i części budynków. 

PN-90/E-01005 Technika świetlna. Terminologia. 

PN-EN 12354-6:2005 Akustyka budowlana -- Określanie właściwości akustycznych budynków na 

podstawie właściwości elementów -- Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach  

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach 

PN-EN 12464-1:2003 (U)  Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym  

PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --Część 5-51: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe 

 

 

 


