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ST-0.0 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zaprojektowano remont i renowację budynku kaplicy, w celu przywrócenia historycznego charakteru miejsca.
Założono wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, utrzymując bez
zmian
formę
architektoniczną
obiektu.
Wszystkie roboty wymagają przestrzegania reżimu technologicznego i winny być wykonywane przez
wykonawców
z
doświadczeniem
i
posiadających
odpowiedni
sprzęt
techniczny.
Kaplica jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem 1036/Wlkp/A decyzja z dnia 04.12.2017 r. a teren
wokół jako cmentarz znajduję się w gminnej i w wojewódzkiej ewidencji zabytków .
Zakres robót budowlanych dla całej inwestycji i kolejność ich realizacji:

•prace rozbiórkowe i demontażowe,
•wykonanie elementów - odtworzenia konstrukcji, ścian, nadproży, konstrukcji dachu z pokryciem itp,
•prace wykończeniowe -oczyszczenie posadzki, skucie odparzonej warstwy malarskiej z uzup. Tynków,
•prace elewacyjne,
•odnowienie stolarki okiennej lub jej wymiana,
•wymiana bram i drzwi zewnętrznych,
•urządzenie terenu – opaska żwirowa,
•uporządkowanie terenu.
Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy firmowe materiałów / producentów są przykładowe i mają
na celu wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostaw
urządzeń. W procesie realizacji można zastosować rozwiązania, materiały, urządzenia firm równorzędnych
technicznie, o parametrach równoważnych, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego
niż przywołany w dokumentacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych budową budynku
usługowego

1.4. Określenia podstawowe
Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane
wbudowywane na trwałe do konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy
"Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytuty Badawcze
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych.
Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych.
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Przedmiar Robót – rozbicie robót na czynności podstawowe konieczne do wykonania,
określające ich ilość, zestawione w porządku technologicznym
Strony procesu inwestycyjnego – wszystkie strony uczestniczące w procesie inwestycyjnym
mające wpływ na przebieg realizacji robót w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu Inwestycyjnego
zgodnie z Ustawą jw. są Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Kierownik Budowy lub Robót.
Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów związanych z
dostępem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na
zakończenie robót.
Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na
placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy].
Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru
nad prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.
Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca
rozprzestrzenianiu się hałasu
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu
odpływowi ciepła z budynku
Kruszywo drobne – piasek, żwir
Kruszywo grube – kruszywo łamane
Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane, łącznie
z objaśnieniami innymi związanymi danymi.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy
do 40 mm.
Projektant - osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej.
Rusztowania, pomosty – pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego
obiektu

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien
uwzględniać ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i współrzędne punktów głównych oraz reperów, dziennik budowy, oraz
dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
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pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2.

Dokumentacja projektowa.
Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i
Specyfikację Techniczną na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.5.3.

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i
Odbioru Robót.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a
wymagania wyszczególnione 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 Inspektora , który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszcza się odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te
wartości , to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych materiałów lub
elementów budowli znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub specyfikacją techniczną, ale osiągniętą zostanie możliwa do zaakceptowania jakość
elementu budowli , to Inspektor może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegółowymi kontraktu.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
lub specyfikacją techniczną , i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli , to
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4

Zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.
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,zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót ,
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków , dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa .
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez
Inspektora tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest
włączony w Cenę Kontraktową.

1.6. Rysunki Wykonawcy
Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie
dodatkowych Rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi
brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.
Rysunki powykonawcze:
Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i
rysunków otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi
podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej
zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub
Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni przed
ostatecznym odbiorem.
1.7. Organizacja ruchu.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie
trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia wewnętrznego terenu
placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
1.8. Ochrona środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
Miasto Złotów, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
1.9. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy.
1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia.
1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub
gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe
Miasto Złotów, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów
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nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót, zgodnie z
poleceniami Inspektora.
1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne
i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia Robót.
1.14. Zgodność z wymaganiami zezwoleń
W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien
przedstawić Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i
zakończenia robót zgodnie z Programem.
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić
instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie
zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Umową

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być
składowane w pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na
zakończenie robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
Specyfikacji.
2.4 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.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
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miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Zgodnie z planem zagospodarowania
placu budowy.
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego
zastosowania materiału w wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze , co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału , albo w okresie dłuższym , jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone
zgodnie z Kontraktem.
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki
transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w
ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 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 Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć
założoną jakość 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 i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej , normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
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norm określających procedury badań .
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń Wykonawcy w celu ich inspekcji .
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń , sprzętu , zaopatrzenia materiałowego , pracy personelu
jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne , że mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót Inspektor
natychmiast wstrzyma ich użycie do robót i dopuści je do użycia dopiero wtedy , gdy
niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów ,
sprzętu itp. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości
ponosi Wykonawca
6.2. Pobieranie próbek
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający,
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych
przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora.
6.3. Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań
celem ich oceny. Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez
Inspektora.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy
są niewiarygodne, to Inspektor 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 ST.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te
materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają:
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A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub Deklaracją Zgodności, w przypadku wyrobów, dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które
spełniają wymogi ST.
C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.
D. deklaracje zgodności zgodna z PT
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych
dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty
które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie.
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. Na każdym dokumencie
potwierdzającym, że materiał jest dopuszczony do stosowania kierownik robót winien
potwierdzić odręcznym wpisem, że materiał jak w dokumencie został wbudowany i
określić gdzie.
6.6. Dokumenty budowy
( 1 ) Dziennik 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 Kierowniku Budowy.
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, w porządku chronologicznym. Załączone do
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z
załącznikami.
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- 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,
- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora.
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej.
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z 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 do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót
(2) Księga obmiarów
Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych
robót , prowadzona tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez
Inwestora. Księga obmiarów robót jest zatwierdzana przez Inspektora.
(3) Dokumenty jakościowe
Atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, dokumenty
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te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
Zamawiającego.

udostępnione

na każde

życzenie

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2)
następujące dokumenty:
a). pozwolenie na budowę,
b). protokoły przekazania terenu budowy,
c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,
d). protokoły odbioru robót,
e). protokoły z narad i instrukcje Inspektora,
f). korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje
wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego, PIP i JNB

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ryczałt
W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowiązuje obmiar robót. Podstawą rozliczenia robót jest
kwota ryczałtowa, określona na etapie przetargu, wynikająca ze Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót. Komplet dokumentacji stanowi podstawę sporządzenia
oferty przez Wykonawcę. Kwota ryczałtowa jest ostateczną i nie podlegającą negocjacjom, a tym
samym zmianom. Dlatego też Wykonawca na etapie składania oferty winien uwzględnić koszty
bezpośrednie związane z realizacją robót i wkalkulować w cenę ryczałtową koszty pozostałe, a tym
samym niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprawdza się jedynie w przypadkach robót dodatkowych, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W przedmiotowym zadaniu może to mieć jedynie
miejsce w przypadkach przerwania robót z winy którejkolwiek stron.
7.2 Zasady obmiaru
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w
jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego.
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7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegają
następującym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi końcowemu
d) odbiorowi ostatecznemu

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonanych 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 Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów w oparciu o
przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne w konfrontacji z dokumentacją projektową ,
specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń
Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej
danej części robót.

8.3 Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem należnego
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze końcowym.

8.4 Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości , jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektowa i specyfikacją techniczną.
W toku odbioru końcowego 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 niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających ,
komisja przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego .
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W przypadku stwierdzenia przez komisje , że jakość wykonanych robót w poszczególnych zakresach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z
uwzględnieniem tolerancji i nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo,
komisja dokona potrąceń , oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i księga obmiaru
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru , a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoły odbioru przez Państwową Inspekcję Pracy , Straż Pożarną i Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :
- zakres i lokalizację wykonanych robót
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiającego
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót
W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego , komisja w
porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6 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 z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Podstawa wykonania robót podstawą wykonania robót budowlanych są :
a) projekt budowlany
b) specyfikacja techniczna
c) prawo budowlane
d) przepisy związane : rozporządzenia, polskie normy
e) Normy, aprobaty techniczne oraz inne wymagane dokumenty i ustalenia techniczne
f) inne dokumenty wynikające z umowy
9.2 Podstawa płatności robót budowlanych
Podstawą płatności robót budowlanych jest ryczałt, skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie
Specyfikacji Technicznej oraz kompletu dokumentacji– na etapie przygotowania oferty. Ryczałt
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uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na prawidłowe wykonanie
przedmiotu zamówienia. Wartość ryczałtowa winna uwzględniać : robociznę bezpośrednią wraz z
towarzyszącymi kosztami wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty pośrednie, w skład których wchodzą :
płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru, koszty pomiarów i badań, koszty
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące
BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy
koszt utylizacji odpadów zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym
Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez inspektora
nadzoru, protokół wykonania i odbioru robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z
późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz,U,Nr 108 poz.953 z
2002 r. )
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U.Nr 147 poz. 1229
z 2002 r. z późniejszymi zmianami)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U.Nr 120 poz. 1126 z późniejszymi zmianami )
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.Nr
47 poz. 401 z 2003 r.)
7. Pozostałe przepisy prawne - wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy
prawne wydane zarówno przez władze państwowe i lokalne, oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, związane z prowadzonymi robotami wraz z pełną
odpowiedzialnością ich przestrzegania. Od osób kierujących robotami budowlanymi
wymaga się uprawnień budowlanych i przynależności do Izby Budowlanej zgodnie z
Prawem Budowlanym.
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11.UWAGI KOŃCOWE
11.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót i w dokumentacji projektowej służą tylko i wyłącznie do
doprecyzowania przedmiotu zamówienia oraz ustaleniu pożądanego standardu wykonania,
określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych na produkty i urządzenia określone za
pomocą nazw producentów, pod warunkiem:
• spełnienia takich samych właściwości technicznych, technologicznych i ekonomicznych
• przedstawienia zamiennych rozwiązań i uzyskania akceptacji inspektora
nadzoru/kierownika zamawiającego i projektanta.
11.2 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wszelkie nazwy własne sprzętu i maszyn przywołane w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót i w dokumentacji projektowej służą tylko i wyłącznie do
doprecyzowania przedmiotu zamówienia oraz ustaleniu pożądanego standardu wykonania,
określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych na sprzęt, maszyny i urządzenia określone
za pomocą nazw producentów, pod warunkiem:
• spełnienia takich samych właściwości technicznych, technologicznych i ekonomicznych
• przedstawienia zamiennych rozwiązań i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru/kierownika
zamawiającego i projektanta.
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