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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1   Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Zamówienie obejmuje projekt, dostawę i montaż okapu w  wraz  z instalacją wyciągową z okapu  i 

podłączeniem do instalacji elektrycznej , w  budynku   Centrum  Transferu Wiedzy i Innowacji  

„SERVICE INTER-LAB”  Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 

Grupy, klasy i kategorie robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) : 

 45331200-8   Instalowanie urządzeń wentylacyjnych 

 45331210-1     Instalowanie wentylacji 

 71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

 

 Parametry określające  zakres prac budowlanych 

W ramach prac przewiduje się : 

 wykonanie projektu – wykonanie  niezbędnych obliczeń ,  dobranie  wielkości  okapu i  

określenie  sposobu prowadzenia instalacji i jej parametrów; okap będzie montowany w 

przygotowalni czystej baru, w którym przewidziano przygotowanie  posiłków z 

półproduktów  

 wykonanie instalacji wyciągowej znad okapu, z montażem wentylatora na dachu, z 

wykonaniem przejścia przez strop żelbetowy monolityczny 

 Poprowadzenie instalacji elektrycznej dla potrzeb okapu – pod tynkiem 

 dostawę i  montaż okapu wraz z płytami maskującymi 

 wykonanie prac naprawczych  - szpachlowanie bruzd do montażu instalacji, pomalowanie 

ścian, które zostały uszkodzone w wyniku prac itp. 

 potwierdzenie protokołem zakładanej wydajności instalacji 

 wykonanie protokołów dotyczących instalacji elektrycznej w zakresie objętym montażem 

urządzenia 

 udzielenie gwarancji wymaganej przez Zamawiającego 

 

Przewidywana  wielkość okapu – 90 x 180 cm 

 

 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Planowana inwestycja dotyczy istniejącego  budynku , przekazanego do użytkowania po 

przebudowie i rozbudowie w 2013 r.     

Pomieszczenie, w którym zostać zainstalowany okap położone jest to w nowej części – w  łączniku  

. Jest  to przygotowalnia czysta będąca częścią baru. 

Pomieszczenia baru są obecnie nieużytkowane i   posiadają niezależne wejście, tak więc prace 
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mogą być prowadzone bez konieczności wyłączania pomieszczeń z użytkowania.  

 

W  korytarzu zaplecza baru znajduje się  rozdzielnia elektryczna baru, skąd przewidywane jest 

doprowadzenie energii elektrycznej.  

 

Pomieszczenie, w którym instalowany będzie okap posiada wentylację mechaniczną. 

 

Należy zwrócić uwagę na świetlik dachowy znajdujący się w pobliżu projektowanego okapu. 

 

 Ogólne własności funkcjonalno -użytkowe 

W wyniku montażu okapu w barze będzie możliwość przygotowywania ciepłych posiłków – 

gotowanie, smażenie, opiekanie. 

 

Zakłada się  przygotowywanie ok. 30 ciepłych posiłków dzienne. 

 

 Własności funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-

kubaturowych ustalone  zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 

 

 Dokładane parametry  okapu i instalacji wyciągowej powinny zostać obliczone na etapie 

projektu. Zakłada się  montaż okapu o wymiarach ok. 90 x 180 cm, wykonanie 

odprowadzenia  oparów spod okapu ponad dach ( miejsce określi projekt – należy wziąć 

pod uwagę znajdujące się w pobliżu okno dachowe) i montaż wentylatora dachowego na 

podstawie systemowej. Do okapu należy doprowadzić instalację elektryczną. 
 

Należy zaprojektować okap w pomieszczeniu o powierzchni 13,93 m2, wyposażonego w 

wentylację mechaniczną  

1.1 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

Przygotowanie terenu budowy 

1. Wykonanie niezbędnych obliczeń, dobór parametrów  okapu instalacji, uzyskanie akceptacji 

Zamawiającego 

2. Uzyskanie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych dotyczących instalacji urządzenia 

 

Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej 

Wymagania ogólne: 

 

-analiza wytycznych zawartych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego 

-przekazanie Zamawiającemu informacji odnośnie możliwości realizowania jego wytycznych 

w kontekście ewentualnych ograniczeń wynikających z przepisów budowlanych, wymagań 
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norm i sztuki budowlanej 

-bieżąca informacja dla Zamawiającego o postępach prac oraz uzgadnianie z nim rozwiązań 

-uzgodnienie projektu  z Zamawiającym 

-koordynacja zespołu projektowego (Wykonawcy) wraz z uzgodnieniami międzybranżowymi 

-przygotowanie wniosku dot. zgłoszenia prac i zgłoszenie prac w Wydziale Urbanistyki i 

Administracji Budowlanej UM Szczecin 

-udzielanie niezbędnych informacji i odpowiedzi, na pytania zgłoszone w procedurze 

rozpatrywania wniosku  

-uzyskanie braku sprzeciwu organów administracji budowlanej 

 

 

Dokumentacja winna być: 

 

- Wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 

zgodnie, a także obowiązującymi przepisami i normami. 

-Dokumentacja projektowa  powinna obejmować projekt branży wentylacji mechanicznej i 

elektrycznej 

- Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym zawarte będą 

rozwiązania w zakresie poszczególnych branż. 

 

-Dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w postaci wydruków i w postaci 

elektronicznej, w ogólnie przyjętych programach edytorskich i graficznych 

 

Wymagania w stosunku do robót budowlanych 

 
Prace powinny być prowadzone z uwzględnieniem wymagań i zaleceń określonych dla wybranej 

technologii , a udzielona gwarancja na wykonane roboty winna obejmować materiały,  naprawy i 

wykonanie robót.  

Wykonawca musi zwrócić szczególna uwagę na to, że prace będą prowadzone w czynnym obiekcie  ( 

chociaż w nieużytkowanym pomieszczeniu) , w związku z tym prace muszą być prowadzone z 

zachowaniem szczególnej ostrożności i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek prowadzenia swoich 

prac. 

Wszelkie elementy wyposażenia znajdujące się w pomieszczeniach są własnością Zamawiającego  

i Zamawiający będzie miał pełne prawo dysponowania tymi elementami. 

Wszelki gruz, śmieci powstałe w trakcie prac muszą zostać wywiezione i utylizowane na koszt 

Wykonawcy. Na wjazd do strefy administracyjnej Wykonawca musi uzyskać stosowne pozwolenie. 

Z uwagi na zakres prac i wielkość obiektu wymagania odnośnie zamierzonych prac mieszczą się 

w powszechnie przyjętych zasadach prac , w tym w stosowanych dotychczas „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych” opracowanych przez : Tom I – „Budownictwo ogólne” – ITB 

Warszawa 

Do robót można przestąpić po 30 dniach od zgłoszenia prac , przy  braku sprzeciwu ze strony organu 

administracji budowlanej. 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie z robotami towarzyszącymi. 

Roboty budowlane należy zaprojektować , a następnie prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 

 

a. normami podstawowymi, 

b .normami związanymi z podstawowymi, 
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c. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I i 

tom III – Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1989 – sprawdzając aktualność norm i przepisów 

związanych z wymienionymi w tym opracowaniu, 

d. przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, 

e. przepisami bhp i ochrony ppoż. w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 

szczególnie opisanymi niżej,  

f. ustaleniami z Zamawiającym, a następnie podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego, 

 

 

a) w zakresie BHP 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm),  

 

Ponadto: 

-prace te powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i 

uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków 

ostrożności. 

 

-przed rozpoczęciem robót, o których mowa, pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i 

osoba kierująca robotami powinni ustalić szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z 

podziałem obowiązków w tym zakresie. 

 

-o prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w 

czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących 

przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 

 

Ponadto dla tych prac należy stosować przepisy rozporządzeń : 

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny  

pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844 z późn. zmianami);  

- Min. Infrastruktury z 6.02.2003r w sprawie bezp. i higieny pracy (Dz. U. Nr 47 poz. 401); 

- Ustawy Prawo Budowlane i rozporządzeń wykonawczych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

wymagania jakim powinny odpowiadać wyroby i materiały zastosowane do wykonania ,a także norm 

określających wymagania wykonania tego rodzaju prac np. PN –69/B-10280 

 

b) w zakresie zagadnień przeciwpożarowych. 
 

Prace  należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. 

 

Przy wykonywaniu prac o których mowa jw. wykonawca jest zobowiązany: 

 

1.zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac 

oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w 

nim instalacji technicznych, 

2.mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru, 

3.po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce w którym prace były wykonywane oraz rejony 

przyległe, 

4.używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego 

przed możliwością wywołania pożaru.  

 

Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie przeciwpożarowe (gaśnic, 

dróg ewakuacyjnych). 
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c) w zakresie zapewnienia ciągłości pracy  

Prace nie powinny utrudniać normalnej pracy w obiektach, powinny być wykonywane sprawnie i  w 

sposób nie utrudniający  funkcjonowania pozostałych części budynku 

 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje harmonogram prac, który winien zapewnić terminową, 

sprawną i bezpieczną realizację prac i uzgodni go z Zamawiającym. 

 

d) w zakresie technologii wykonania prac. 

Wymagania zostaną dokładnie określone  w  projekcie 

 

 Zakres prac budowlanych 

 wykonanie instalacji wyciągowej znad okapu, z montażem wentylatora na dachu, z 

wykonaniem przejścia przez strop żelbetowy monolityczny, ew. dodatkowo przez ścianę 

murowaną z cegły silka gr 18 cm i prowadzenie przewodu pod sufitem podwieszonym w 

hallu 

 Poprowadzenie instalacji elektrycznej dla potrzeb okapu – pod tynkiem 

 dostawę i  montaż okapu wraz z płytami maskującymi 

 wykonanie prac naprawczych  - szpachlowanie bruzd do montażu instalacji, pomalowanie 

ścian, które zostały uszkodzone w wyniku prac itp. 

 potwierdzenie protokołem zakładanej wydajności instalacji 

 wykonanie protokołów dotyczących instalacji elektrycznej w zakresie objętym montażem 

urządzenia 

 

Przewidywana  wielkość okapu – 90 x 180 cm 

 

 Wymagany standard rozwiązań materiałowych i 

technologicznych 

 Okap przyścienny wyciągowy, z oświetleniem z blachy nierdzewnej kwasoodpornej, o 

grubości wynikającej z przepisów 

 Okap  z cyklonowym łapaczem tłuszczu, wyposażony w maskujące i panel sterujący 

 Instalacja wentylacji z  okapu – z blachy stalowej ocynkowanej, z połączeniami szczelnymi 

( z uszczelkami), z izolacją cieplną, odprowadzająca opary spod okapu ponad dach. 

Wentylator montowany na dachu na podstawie systemowej Dopuszcza się połączenie 

instalacji wyciągowej znad okapu z instalacją wyciągową z pomieszczenia , o ile będzie to 

zgodne z przepisami 

 Instalacja elektryczna prowadzona w bruzdach pod tynkiem 

 istniejące ściany, sufit – doprowadzone do stanu przed rozpoczęciem prac po zakończeniu 

robót budowlanych 

 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 

zgodnym ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych – wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych 
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objętych przedmiotem zamówienia 

Prace budowlane związane z realizacją inwestycji  należy wykonać zgodnie z projektem , warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,  przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

 

W trakcie prac należy zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia funkcjonowania budynku i prace 

prowadzić w sposób umożliwiający ciągłą pracę pozostałych części.  

Przyjmuje się, ze Wykonawca zapewni bezkolizyjny dostęp do wydzielonych części oraz ich 

funkcjonowanie .  

 

Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zamówienie obejmuje projekt, dostawę i montaż okapu w  wraz  z instalacją wyciągową z okapu  i 

podłączeniem do instalacji elektrycznej , w  budynku   Centrum  Transferu Wiedzy i Innowacji  „SERVICE 

INTER-LAB”  Uniwersytetu Szczecińskiego. 

  

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Prace towarzyszące: 

 

-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy 

-wykonanie niezbędnych zabezpieczeń 

-ustawienie rusztowań systemowych  

 -wykonanie osłon okien, drzwi i innych elementów  

-wywóz materiałów rozbiórkowych 
-opracowanie dokumentacji warsztatowej 

- wykonanie wstępnego rozruchu urządzeń 

 

a także pozostałe  czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych i tymczasowych, które 

nie są zaliczane do kosztów ogólnych budowy.  

 
Robotami tymczasowymi są: 

 

-wykonanie niezbędnych  wydzieleń dojść w obiekcie, jeśli będą niezbędne  – prace będą prowadzone przy 

działającym obiekcie 

 

a także inne  czynności i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych , które nie będą przekazane 

Zamawiającemu i usunięte po wykonaniu prac, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione 

podstawy do ich odrębnego rozliczania.  

 

 Informacje o terenie budowy 

 

  Informacja dotycząca organizacji robót budowlanych 

 

Wymagania podstawowe 

 

-prace prowadzone będą w obiekcie czynnym 

-Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na koordynację prac w związku z użytkowaniem nie 

wyłączonych z użytkowania fragmentów budynku , w tym do wydzielenia  dojść w celu zapewnienia ich 

właściwego użytkowania 
 

Organizacja placu budowy 
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Prace organizacyjne: 

- wykonanie wygrodzenia stref prowadzenia prac  w sposób trwały, w tym  zabezpieczający przed 

przedostaniem się do czynnych pomieszczeń kurzu, brudu oraz pyłów 

- wyodrębnienie dróg transportowych materiałów z rozbiórek oraz materiałów do wbudowania 

a)  

Prace porządkowe/końcowe: 

-oczyszczanie i utrzymywanie w należytym stanie technicznym wygrodzeń stref prowadzenia prac oraz dróg 

transportowych 

-usunięcie wygrodzeń stref prowadzenia prac oraz dróg transportowych wraz  z naprawą uszkodzonych 

powierzchni 

- usunięcie zbędnych materiałów i oznakowania tymczasowego 

- doprowadzenie terenu, poza obszarem prowadzonych prac, do stanu pierwotnego 

 

   Informacja dotycząca zabezpieczenia interesów osób trzecich 

 

 

-  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i 

urządzeń  w miejscu prowadzenia prac   

-  O fakcie przypadkowego uszkodzenia  instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego „ 

oraz będzie z  nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 
 

    Informacja dotycząca ochrony środowiska 

 

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

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 

postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 

2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności zdeponowania materiałów rozbiórkowych i 

demontowanych. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 

wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnych materiałów (traktowanych jako odpad).  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół Placu Budowy   oraz   będzie   unikać   uszkodzeń   lub   uciążliwości   dla   osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

-   Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-  zanieczyszczeniem  substancjami toksycznymi, 

 -   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

  -  możliwością powstania pożaru. 

 

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

 

    Informacja dotycząca warunków bezpieczeństwa pracy 

 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1)  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. Nr 120, poz. 1125, 

1126, 2003 r), 
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2)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

 

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 bezpieczeństwa określonych powyżej są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

  Informacja dotycząca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 

 

-Wykonawca, w ramach Umowy  jest zobowiązany zorganizować i utrzymywać w należytym stanie zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, 

wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

-Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 

-zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

-telefon (dopuszcza się telefon komórkowy) 

-Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów 

-Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje  

się, że jest włączony w cenę kontraktową 

 

   Informacja dotycząca organizacji ruchu 

 

Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie właściwej  organizacji ruchu w okresie budowy , uwzględniającego 

utrzymanie obiektu w ruchu, ruch pieszy w obiekcie i na zewnątrz – w tym osób trzecich, z zapewnieniem 

dojazdu i dojścia do wydzielonych części budynku 

 

     Informacja dotycząca ogrodzenia placu budowy 

 

- Po stronie Wykonawcy zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji  od  

przekazania placu budowy do zakończenia i odbioru końcowego inwestycji.  

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzeni zabezpieczające, w tym:  

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do  

ochrony robót, jeśli będzie to niezbędne  

-  W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 

teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru ( dot. np. przypadku, gdy prace będą 

prowadzone w hallu, przy czynnym obiekcie) 

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

Cenie kontraktowej 

 

   Informacja dotycząca zabezpieczenia chodników i jezdni 
 

-Nie dotyczy , nie przewiduje się potrzeby zabezpieczania chodników i jezdni 

- Ewentualny koszt zabezpieczenia  nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenie 

kontraktowej 

 

        Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robót 

 

Nazwy i kody  grup, klas i kategorii robót budowlanych objętych zamówieniem: 
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 45331200-8   Instalowanie urządzeń wentylacyjnych 

 45331210-1     Instalowanie wentylacji 
 71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

 

 

 Określenia podstawowe  
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi określeniami zawartymi w Prawie 

Budowlanym oraz z Polskimi Normami. Użyte w specyfikacji określenia należy rozumieć: 

 

Aprobata techniczna  -dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do określonego zakresu 

stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne odnoszące się do wymagań  podstawowych, 

jakie ma spełnić wyrób oraz określający metody badań potwierdzających te wymagania 

 

Certyfikat zgodności -dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że 

wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi. 

 

Deklaracja zgodności -oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na 

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami 

technicznymi lub określoną normą 

 

 

Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonywania robót zgodnie 

z wymaganiami technicznymi ,projektem budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Odbiór częściowy - odbiór mający na celu sprawdzenie zgodności z Umową wykonanych elementów robót 

w celu określenia ich zakresu, jakości , ilości. 

 

Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu robót i usunięciu usterek. 

 

Odpowiednia /bliska/ zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane przez Przedstawiciela 

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

 

Roboty - oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, niezależnie od kontekstu 

sytuacyjnego lub treściowego. 

 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe do realizacji zamówienia zgodnie z Umową. 

 

Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do realizacji 

i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad,  są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 

rozliczania.  

 

Roboty Towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót 

tymczasowych, np inwentaryzacja powykonawcza. 
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Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej wskazująca lokalizację, 

charakterystykę obiektu będącego przedmiotem robót. 

 Wymagania  podstawowe dotyczące materiałów budowlanych 
 

1. Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby, właściwie oznaczone, dla których  

zgodnie z odrębnymi przepisami: 

 

a.  Wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych -w odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji 

 

b.   Dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską  

Normą lub aprobatą techniczną  

 

c.  Oznaczono znakowaniem CE 

 

2.Wszystkie użyte materiały, sprzęty i urządzenia muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru informacji  dotyczących 

stosowanych materiałów oraz odpowiednich aprobat technicznych oraz próbek do zatwierdzenia. 

Wykonawca może dostarczyć i wykorzystać do budowy  wyłącznie nowe, wcześniej nieużywane materiały i 

urządzenia, za wyjątkiem tych dla których określono, że mają pochodzić z recyclingu  

 

4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

 wywiezione z terenu  budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

 

5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne do robót,  

były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez  

Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu  

budowy w punktach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 

 

6. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o  zamiarze zastosowania konkretnego materiału 

 

7. Wymagania   dotyczące poszczególnych materiałów podano w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych 

 

8.  Jeśli gdziekolwiek w dokumentacji, gdy nie można było opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, w celu doprecyzowania wymaganych parametrów jakościowych  

przytoczono znak towarowy, zawsze należy przyjmować , że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”. 

Pod pojęciem materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały i urządzenia zapewniające 

należytą realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie 

gorszych niż założonych w dokumentacji technicznej i specyfikacjach. 

  Wymagania  dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością 

 - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do  

rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do użytkowania 

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do  
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użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

- Zastosowany  przy wykonywaniu robót sprzęt musi charakteryzować się dostosowaniem do terminów 

realizacji robót 

-  Jakikolwiek   sprzęt,   maszyny,   urządzenia   i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 

warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do Robót terminów realizacji robót 

  Wymagania  dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie   wpłyną   

niekorzystnie   na   jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba  środków  transportu  będzie   zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach przez Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie  będą usunięte z Placu Budowy. 

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki sprzętowe i transportowe powinny zostać oczyszczone, tak by 

drogi zewnętrzne zabezpieczyć przed zabrudzeniem 

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

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

 Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych 

  Ogólne zasady wykonywania Robót 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PBH, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

1. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy  

 

2. W ramach   przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

b. oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc  

składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. 

energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 

 

4.Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia 

funkcji technicznych w budownictwie. 

 

5.Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

 

6.Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 

 

7 .Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań będzie gromadził Wykonawca . Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robot. Winny one być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
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8. .Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

a. zgłoszenie  realizacji zadania budowlanego, 

b. protokół przekazania terenu budowy, 

c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d. protokoły odbioru robót 

 

9.Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 

10.Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

 

11.Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 

 

16.Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w 

szczególności: 

a.  Organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z tym 

kosztów 

b  Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót  wymaganych w 

umowie dokumentów np. harmonogramu  

c.  Szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich  

prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

d.  Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do  

wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę 

e.  Wywóz materiałów rozbiórkowych na  składowisko odpadów komunalnych 

f.  Stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w  

dokumentacji projektowej oraz umowie, wykonanie wszystkich zawartych w nich  

wskazówek, zaleceń oraz obowiązków 

g.  Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 

Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych -Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z późniejszymi 

zmianami) 

h. Prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch i możliwie do minimum  

ograniczyć brak dojazdu i dojścia  do sąsiednich budynków czy części  

i . Zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia  

dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych umową 

j.  Zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż 

Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy :  

a. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie  zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, 

przez odpowiednio  wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym 

b. W trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące  

dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u,, Straży Pożarnej , Ochrony 

Środowiska , Państwowego Nadzoru Budowlanego a także  Państwowej Inspekcji Pracy 

c. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie  

realizacji inwestycji należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu 

d. Zmiany w trakcie realizacji w wymagań zamawiającego  dozwolone jedynie za zgodą Zamawiającego i 

autorów dokumentacji 

  Zgodność robót z dokumentacją projektową  

 

Program Fukcjonalno-Użytkowy  oraz inne dodatkowe  dokumenty przekazane przez Zamawiającego  

stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są 

obowiązujące dla Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PFU. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PFU  i wpłynie to na zmianę parametrów 

wykonanych elementów  to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane 
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od nowa na koszt Wykonawcy 

 Polecenia  upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 

Polecenie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego rozumiane jest jako wszelkie polecenia 

przekazane, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy  będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli 

warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające 

z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę.  

Wymagania  dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie podania sposobu 

wykończenia poszczególnych elementów , tolerancji wymiarowych, szczegółów 

technologicznych oraz niezbędne informację dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw 

i ograniczeń, a także wymagania specjalne 

 

-prace muszą być tak zorganizowane, by były możliwe do prowadzenia  w obiekcie czynnym 

-Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę na koordynację prac w związku z użytkowaniem nie 

wyłączonych z użytkowania fragmentów budynku , w tym do wydzielenia  dojść w celu zapewnienia ich 

właściwego użytkowania 

Wymagania sposobu wykończenia poszczególnych elementów , tolerancji wymiarowych, szczegółów 

technologicznych  oraz inne  niezbędne informację  winny zostać zawarte w projekcie. 

 

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są 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 powołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

 Decyzje i polecenia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 

Decyzje  akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, innych normach i instrukcjach. 

Upoważnionego przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 

wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Jego polecenia  będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

 Zasady kontroli jakości Robót 

 

 
 Wszystkie ewentuWykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy przedstawicielowi  
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Zamawiającego  do zatwierdzenia  zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne,kadrowe 

i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami   

Celem kontroli Robót jest osiągnięcie założonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę Robót i jakość materiałów. 

Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z  częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i PFU. Osoba zarządzającą realizacją umowy  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.alne koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 Na zlecenie  Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.  

  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.   W   przypadku,   gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, stosować można polskie 

wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi  Zamawiającego. o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji . 

 

Osoba zarządzającą realizacją umowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

osoba zarządzająca realizacją umowy poleci    Wykonawcy    lub   zleci niezależnemu   laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną. W takim 

przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiajacy  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: 

a) Polską Normą lub 

b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi szczegółowych specyfikacji 

technicznych 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez szczegółowe specyfikacje 

techniczne , 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 inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

    Próby, Próby Końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę wyników prób jest elementem 

koniecznym  
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Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 

paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony 

personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. 

 Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny 

być uwzględnione w cenie Umownej.  

6.6 Dokumenty odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w 

szczególności: 

a. Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami 

b. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń 

c. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń , atesty jakościowe  wbudowanych materiałów i 

wyrobów 

d. Dokumenty techniczne urządzeń 

e. Dokumenty z przeprowadzonych odbiorów poprzedzających, prób, rozruchów, pomiarów  

realizowanych w trakcie wykonywania robót 

f. Instrukcje obsługi urządzeń , 

g.Atesty na wbudowane materiały, świadectwa jakości wydane przez dostawców/producebntów 

h. Karty gwarancyjne 

i Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 
 

Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta , posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem 

zawartości w segregatorze. Każdy atest powinien być czytelny , posiadać opis o treści : „ Materiały zostały 

wbudowane do:……………….. „oraz opieczętowane i podpisane przez Kierownika Budowy/Kierownika 

Robót.  

 

W przypadku, gdy według Zamawiającego  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający  w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  

sporządzony według wzoru ustalonego przez  Zamawiającego.  

 

 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

   Zagadnienia ogólne  

 

Inwestor  zakłada zawarcie z  z wykonawcą umowy na wykonanie robót na zasadach  

ryczałtu. 

W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczeń w formie ryczałtu zapisy dotyczące obmiaru  mają 

zastosowanie jedynie w przypadkach szczególnych, np. zmianie Wykonawcy i  ocenie stopnia 

zaawansowania prac.  Jednak jeśli Inwestor narzuci w umowie obowiązek prowadzenia książki obmiarów, to 

kierownik budowy z ramienia Wykonawcy będzie musiał taką książkę prowadzić. Każda wówczas praca 

winna być zinwentaryzowana w książce obmiarów i zatwierdzona przez Zamawiającego. Dotyczy to ilości 

materiałów , urządzeń i wszystkich czynności jakie będą musiały być przeprowadzone w celu prawidłowego 

wykonania robót. 

 Zagadnienia ogólne dotyczące przedmiaru Robót                                                                                         

 

 Zakłada się , że Wykonawca ujął w Cenie ryczałtowej: 

 

 wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu 

potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 
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 koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty 

dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak 

będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót. 

 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy 

  wszelkie koszty związane z przestrzeganiem  obowiązujących  przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, włączając w to koszt  zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego 

okresowych badań. 

  koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym  

 koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, 

rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek 

osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich potrzebnych 

środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. 

 Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym 

czy telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt 

Wykonawcy. 

 materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i tych dostarczanych przez 

swoich podwykonawców. 

 

 Ilości 

 

Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót  zostały wyliczone na podstawie dokumentacji projektowej . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania 

wszystkich robót. 

 

Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach metrycznych. Poza 

przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 metra, metra kwadratowego czy 

sześciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w milimetrach (mm). Waga jest podana w 

kilogramach lub w tonach z zaokrągleniem do 0,01 podanej jednostki. 

 

Poniższe skróty są użyte w Przedmiarze Robót: 

mm milimetr kg kilogram 

m metr t tona (1000kg) 

dm decymetr ha hektar 

m² metr kwadratowy ryczałt ryczałt 

m³ metr sześcienny szt. sztuk 

kpl. komplet   

 

  Ogólne zasady obmiaru Robót 

 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją i 

specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 

Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar 

gotowych robót będzie przeprowadzony w zależności od zapisów w umowie. 

 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę,jednoznacznie 
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określającą wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót, 

- datę obmiaru, 

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 

- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szeroko ść x głębokość 

x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

- ilość robót wykonanych od początku budowy, 

- dane osoby sporządzającej obmiaru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w zależności od zapisów w umowie  np.  na  w przypadku  

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach  czy zmiany  Wykonawcy Robót. 

 

  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 

1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

a. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

b. Odbiorowi częściowemu technicznemu 

c. Odbiorowi końcowemu inwestycji 

d. Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) 

 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robot, 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 

jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, w terminie wyznaczonym przezZamawiającego, jednak nie 

dłuższym niż  niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego 

 

3.Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w stosunku do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę  z bezzwłocznym powiadomieniem  o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie jakościowej oraz zgodności wykonania robót z Umową i dokumentacją projektową. W 

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

zanikających i podlegających zakryciu, odbiorów częściowych technicznych, odbiorów technicznych 

obiektów, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawia dokumenty opisane w punkcie wcześniejszym 

 

4. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w 
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okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego 

technicznego, w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. 

 

5. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz istotnych usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie 

trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym 

 

6. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą 

 

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę budowy (robót) zobowiązań wynikających z rękojmi, 

Zamawiający ma prawo do odszkodowania i do stosowania kar umownych 

 

 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych,  nie podlegają 

osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie  Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie 

zawartej umowy na realizację inwestycji.  

 

Cena ryczałtowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją robót  w tym czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej, 

szczegółowej specyfikacji technicznej , w dokumentacji przetargowej, projektowej, a także w 

obowiązujących przepisach, bez względu na to , czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji i 

przedmiarze robót czy też nie.  

 

 

 Dokumenty odniesienia 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są 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 powołanych norm i przepisów o ile w 

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  

 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu  do zatwierdzenia. 

 

1. Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

2.Dokumentacja projektowa   i   zgłoszenie prac   

3.Protokół przekazania placu budowy  

3.Normy  

4.Dz.U.03.207.2016 -j.t. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 

5.Dz.U.01.118.1263 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. 

6.Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

7 .Dz.U.04.202.207 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowy  

8 .Dz.U.95.8.38  Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

9.  Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
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10.Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie 

odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 

(Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206) 

11.Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne  

upoważnione do ich wydawania. 

12.Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  

13.Dz.U.04.130.1387 Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  

14.Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 

15. Dz.U.02.120.1021  w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu 

16.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.Ur I51poz.l256) 

17.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 póz. 285) 

18.M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.04.31.551 Wykaz norm  

zharmonizowanych. M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmonizowanych. M.P.05.2.19 Wykaz norm  

zharmonizowanych. 

19. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III.  

Budownictwo Ogólne; Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 

20. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje 

sanitarne i  przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  wydanie  COBR Instal.  
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje elektryczne 

(wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki 

Budownictwa 2003r.) 

 

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie 

Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 

Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182).  

W takich warunkach normy  należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. 

Ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla 

Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, PFU, poleceniami 

Zamawiającego, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 

Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń 

        

2.   Część informacyjna 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Nie dotyczy – zamierzenie budowlane dotyczy montażu urządzenia w istniejącym obiekcie 

2.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Oświadczenie -  załącznik nr 2 



22 

 

2.3 Przepisy i normy związane  

dokumentacja ma być wykonana zgodnie z : 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133 z 2003 r 

z późn. zm.) 

- Rozporządzeniem 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. 

Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane - ( tekst jednolity Dz.U.Nr 207 poz. 2016 

z 2003 r Nr 207 , poz. z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz. 

690 z późn. zm.). 

- Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. Nr 121 poz.1137 z 2003 r ) 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.21.04.2006 w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. Nr 80, poz.563 z 2006 r) 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity) Dz.U.Nr 169 poz. 

1650 z 2003 r 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz. 1126). 

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 

póz. zm.) 

 

- wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi 

zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego 

oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań 

technicznych 

2.4  Inne posiadane dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

1. Rzut pomieszczeń z planowaną lokalizacją okapu  – załącznik nr 1 

 

       

                        Opracowanie: mgr inz. Arch Natalia Kaszubska 


