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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

S -01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-01.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane w ramach:
Roboty budowlano - remontowe pomieszczeń biurowo-dydaktycznych nr 407 i 408 w
części wysokiej budynku oraz pomieszczeń sanitarno-bytowych na poziomie 0 w części
niskiej budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
zlokalizowanej przy ulicy Do Studzienki 16 A w Gdańsku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Zakres robót obejmuje wykonanie remontu w pomieszczeniach biurowo-dydaktycznych nr 407 i
408 części wysokiej budynku oraz pomieszczeń sanitarno-bytowych na poziomie 0 w części niskiej
budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
W ramach prac należy wykonać następujący zakres:
1.3.1. Zakres robót dla pomieszczenia nr 407:
• zabezpieczenie podłóg i drzwi balkonowych folią,
• demontaż sufitu podwieszanego metalowego,
• demontaż opraw oświetleniowych – 3 szt.,
• montaż sufitu podwieszanego modułowego 60x60 cm,
• malowanie rur instalacyjnych i grzejników farbą olejną,
• dwukrotne malowanie ścian pomieszczenia (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem),
• malowanie istniejących drzwi drewnianych płycinowych na kolor biały,
• montaż opraw oświetleniowych – 3 szt.,
• mycie drzwi balkonowych i podłogi po robotach malarskich,
1.3.2. Zakres robót dla pomieszczenia nr 408:
• zabezpieczenie podłóg i okien folią,
• wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegieł – 1 szt.,
• ułożenie nadproża prefabrykowanego,
• obrobienie (przygotowanie) otworu drzwiowego do montażu drzwi – 1 szt.,
• demontaż stolarki drzwiowej wraz z wykuciem z muru ościeżnic metalowych – 1 szt.,
• montaż stolarki drzwiowej drewnianej wewnętrznej wraz z wkładkami – 2 szt.,
• wykonanie ścianki działowej z G-K dzielącej pomieszczenie,
• wymiana kratek wentylacyjnych - 2 szt.,
• rozdzielenie instalacji elektrycznej oświetleniowej na 2 pomieszczenia wraz z montażem
2 szt. nowych włączników,
• przełożenie gniazd elektrycznych podwójnych – 4 szt. dostosowanych wysokościowo do
wymagań PN, ewentualnie wymiana osprzętu elektrycznego, gniazd,
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• ułożenie nowych gniazd elektrycznych podwójnych – 4 szt. (po obu stronach ścianki z
G-K),
• wykonanie gniazd komputerowych – 12 szt.,
• doprowadzenie do serwerowni skrętek i ich rozszycie na patchpanelu w pom. 502 wraz
z jego dostawą,
• uzupełnienie listew przypodłogowych,
• wymalowanie parapetów, rur instalacyjnych i grzejników żebrowych farbą olejną,
• dwukrotne malowanie pomieszczenia: sufitu białą farbą akrylową, ścian farbą akrylową
trudno ścieralną w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem,
• malowanie istniejących drzwi drewnianych płycinowych na kolor biały,
• dostarczenie i montaż rolet okiennych jednobarwnych – 4 okna,
• mycie okien i podłogi po robotach malarskich.
1.3.3. Zakres robót dla pomieszczeń sanitarno-bytowych w części niskiej budynku:
a) przedsionek:
 zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
 demontaż listew przypodłogowych z drewna,
 usunięcie starej farby, przetarcie istniejących tynków na ścianach i suficie,
 demontaż stolarki drzwiowej wraz z wykuciem z muru ościeżnic metalowych – 2 szt.,
 montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej ALU wraz z podwójnymi wkładkami – 1 szt.,
 demontaż oprawy oświetleniowej – 1 szt.,
 usunięcie starej farby, przetarcie istniejących tynków na ścianach i suficie,
 ułożenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie,
 montaż sufitu podwieszanego z płyty G-K,
 dwukrotne malowanie ścian i sufitu pomieszczenia (kolor do uzgodnienia z
użytkownikiem),
 montaż oprawy oświetleniowej – 1 szt.,
 wymiana wyłącznika,
 wykonanie posadzki z płytek terakotowych wraz z cokolikami,
 mycie podłogi po robotach malarskich.
 wykonanie otworów wentylacyjnych w drzwiach wejściowych
b) szatnia:
 demontaż okładzin drewnianych wraz z meblami,
 zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
 demontaż listew przypodłogowych z drewna,
 demontaż posadzki cementowej wraz z izolacjami,
 usunięcie gruzu wraz z utylizacją,
 demontaż stolarki drzwiowej wraz z wykuciem z muru ościeżnic metalowych – 1 szt.,
 usunięcie starej farby, przetarcie istniejących tynków na ścianach i suficie,
 demontaż opraw świetlówkowych – 5 szt.,
 montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z wkładkami– 1 szt.,
 ułożenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie,
 dwukrotne malowanie ścian i sufitu pomieszczenia (kolor do uzgodnienia z
użytkownikiem),
 malowanie parapetów, rur instalacyjnych, grzejników żebrowych oraz krat okiennych
farbą olejną,
 wymiana instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie,
 montaż opraw oświetleniowych – 4 szt. (rozmieszczenie wg wskazań użytkownika),
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wymiana gniazd elektrycznych – 8 szt.,
 wymiana wyłącznika – 2 szt.,
 wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
 wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzkę,
 wykonanie posadzki z płytek terakotowych wraz z cokolikami,
 mycie podłogi po robotach wykończeniowych,
 dostawa i montaż kuchenki elektrycznej,
 dostawa i montaż zlewozmywaka jednokomorowego w zabudowie (szafka) wraz z
baterią,
 wykonanie fartucha ochronnego z glazury w rejonie zlewozmywaka
 wymiana rur stalowych c.o. na nowe, wraz z przejściem przez strop z piwnicy – ok.
12m,
 wymiana grzejników na nowe stalowe z warstwą ocynkowaną - 2szt
c) łazienka:
 skucie glazury wraz z demontażem ścianek działowych z cegły,
 rozebranie posadzki,
 usunięcie starej farby, przetarcie istniejących tynków na ścianach i suficie,
 demontaż opraw świetlówkowych – 3 szt.,
 demontaż umywalek wraz z bateriami – 3 szt.,
 demontaż baterii prysznicowych – 3 szt.,
 demontaż rur stalowych wodociągowych,
 demontaż wpustów podłogowych – 5szt.
 demontaż kanału wentylacyjnego (ok. 1,5 mb),
 montaż kratki wentylacyjnej zewnętrznej
 wykonanie kanału wentylacyjnego z rury typu „spiro” fi100 – ok. 7m
 wykonanie przejścia rury wentylacyjnej przez ścianę zewnętrzną grubości ok. 50cm
 montaż cichego wentylatora kanałowego (3 biegowego) 300m3/h sterowanego
czujnikiem wilgotności
 montaż przepustnicy z siłownikiem zamykającej kanał wentylacyjny przy braku pracy
wentylatora,
 montaż anemostatu wyciągowego
 ułożenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie,
 dwukrotne malowanie ścian i sufitu pomieszczenia (kolor do uzgodnienia z
użytkownikiem),
 malowanie parapetów, krat okiennych farbą olejną,
 wymiana instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie,
 montaż opraw oświetleniowych – 3 szt.,
 wymiana gniazd elektrycznych – 3 szt.,
 wymiana wyłącznika – 2 szt.,
 wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
 wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzkę,
 wykonanie posadzki z płytek terakotowych,
 licowanie wszystkich ścian płytkami glazurowymi do wysokości drzwi,
 dostawa i montaż przegród prysznicowych z HPL – 2 szt.,
 montaż baterii prysznicowych – 3 szt.
 montaż nowych umywalek wraz z bateriami – 3 szt.,
 wymiana rur stalowych c.o. na nowe, wraz z przejściem przez strop z piwnicy – ok.
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12m
 wymiana grzejników na nowe stalowe z warstwą ocynkowaną - 2szt
 wymiana rur wodociągowych stalowych na rury PEX/Al/PEX w bruzdach ściennych
wraz z wykonaniem podejść do urządzeń sanitarnych.
 wykonanie doprowadzenia wody z rur PEX/Al/PEX (ciepłej i zimnej) do pomieszczenia
32 w bruzdach ściennych,
 montaż wpustów kanalizacyjnych podłogowych – 5szt.
 wymiana rur kanalizacyjnych w posadzkach i podejść do wpustów – ok.15m
 mycie podłogi po robotach wykończeniowych.
d) korytarz:
 demontaż stolarki drzwiowej wraz z wykuciem z muru ościeżnic metalowych – 4szt.,
 rozebranie posadzki z płytek wraz z cokolikami,
 usunięcie starej farby, przetarcie istniejących tynków na ścianach i suficie,
 demontaż opraw świetlówkowych – 1 szt.,
 ułożenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie,
 dwukrotne malowanie ścian i sufitu pomieszczenia (kolor do uzgodnienia z
użytkownikiem),
 montaż stolarki drzwiowej drewnianej wewnętrznej -3 szt.,
 zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia 32,
 montaż opraw oświetleniowych – 3 szt.,
 wymiana wyłącznika – 1 szt.,
 wykonanie posadzki z płytek terakotowych wraz z cokolikami,
 mycie podłogi po robotach wykończeniowych.
e) WC:
 demontaż stolarki drzwiowej wraz z wykuciem z muru ościeżnic metalowych – 1szt.,
 rozebranie posadzki z płytek wraz z cokolikami,
 demontaż miski ustępowej,
 demontaż opraw świetlówkowych – 2 szt.,
 usunięcie starej farby, przetarcie istniejących tynków na ścianach i suficie,
 dwukrotne malowanie ścian i sufitu pomieszczenia (kolor do uzgodnienia z
użytkownikiem),
 malowanie rur instalacyjnych,
 wymiana rur kanalizacyjnych w posadzkach i podejść miski ustępowej – ok.7m
 montaż miski ustępowej wraz z zaworem spłukującym,
 montaż kratki wentylacyjnej,
 wykonanie kanału wentylacyjnego z rury typu „spiro” fi80 – ok. 10m
 wykonanie przejścia rury wentylacyjnej przez ścianę zewnętrzną grubości ok. 50cm
 montaż cichego wentylatora ściennego sterowanego włącznikiem światła z
opóźnieniem wyłączenia,
 montaż przepustnicy z siłownikiem zamykającej kanał wentylacyjny przy braku pracy
wentylatora,
 montaż opraw oświetleniowych – 2 szt.,
 wymiana wyłącznika – 2 szt.,
 wykonanie posadzki z płytek terakotowych wraz z cokolikami,
 montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – 1 szt.,
 mycie podłogi po robotach wykończeniowych.
f) pomieszczenie nr 32
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demontaż stolarki drzwiowej wraz z wykuciem z muru ościeżnic metalowych – 1szt.,
 rozebranie posadzki z płytek wraz z cokolikami,
 usunięcie starej farby, przetarcie istniejących tynków na ścianach i suficie,
 uzupełnienie ubytków tynków na ścianach i suficie,
 demontaż opraw świetlówkowych – 4 szt.,
 ułożenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie,
 dwukrotne malowanie ścian i sufitu pomieszczenia (kolor do uzgodnienia z
użytkownikiem),
 zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia 32,
 wymiana instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie,
 montaż opraw oświetleniowych – 4 szt.,
 wymiana wyłącznika – 1 szt.,
 wykonanie posadzki z płytek terakotowych wraz z cokolikami,
 mycie podłogi po robotach wykończeniowych,
 malowanie parapetów, krat okiennych, rur instalacyjnych oraz kaloryferów farbą
olejną,
 montaż kratki wentylacyjnej,
 wymiana rur stalowych c.o. na nowe, wraz z przejściem przez strop z piwnicy – ok.
12m
 wymiana grzejników na nowe stalowe z warstwą ocynkowaną - 2szt,
 wymiana gniazd elektrycznych podwójnych – 4 szt.
Zakres robót dla korytarza (komunikacja ogólna):
 usunięcie złuszczeń farby olejnej (ok. 10 m2) przetarcie istniejących tynków na ścianie
 dwukrotne malowanie ściany pomieszczenia (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem),


1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
SST-B-01.00.00
Roboty rozbiórkowe
SST-B-01.02.00

Roboty w zakresie usuwania gruzu

SST-B-01.03.00

Tynki, szpachlowanie

SST-B-01.04.00

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych

SST-B-01.05.00

Roboty murarskie

SST-B-01.06.00

Montaż stolarki drzwiowej i okiennej

SST-B-01.07.00

Montaż sufitów podwieszanych

SST-B-01.08.00

Układanie wykładziny podłogowej

SST-B-01.09.00

Roboty wykończeniowe

SST-B-01.10.00

Roboty malarskie

SST-B-01.11.00

Roboty w zakresie instalacji sanitarnej

SST-B-01.12.00

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych: normy państwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę
w języku polskim.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Kolorystyka malowanych ścian, ułożenie wykładziny podłogowej, ułożenie glazury i terakoty,
montaż baterii natryskowych i umywalkowych, ścianek działowych, drzwi wewnętrznych, itp.
zostanie wybrana w trakcie realizacji z wzorów przedstawionych przez Wykonawcę.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Przetargową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi zaleceniami. Do realizacji zadania nie są wymagane żadne uzgodnienia prawne,
administracyjne, ani Dziennik Budowy.
1.4.2. Dokumentacja
Przetargowa Dokumentacja będzie zawierać m.in. przedmiar robót przekazany do sporządzenia
kosztorysu ofertowego.
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi informację dotyczącą bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia.
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Przetargową i ST
Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Przetargową i ST.
Dane określone w DP i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z DP lub ST i wpłynie to na nie
zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
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budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz
będzie unikać uszkodzeń lub 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:
1) Lokalizację magazynów i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, 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.
1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy,
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektu, wyposażenia. Wykonawca zapewni właściwe
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych części obiektu, instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia 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.

Określenia podstawowe
Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją
robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów
oraz Robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektował Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej lub ustnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.
Przedmiar - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania
Dokumentacja - materiały określające zakres i charakter robót do wykonania
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Na materiały o ogólnie znanych cechach fizyko-chemicznych i stosowanych w budownictwie po
uzgodnieniu z Inspektorem Wykonawca może w dniu wbudowywania dostarczyć aprobatę
techniczną na materiał. Zastosowanie materiałów specjalnych Wykonawca jest zobowiązany
uzyskać aprobatę Inspektora po dostarczeniu z trzy dniowym wyprzedzeniem aprobat i instrukcji
stosowania.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Nie przewiduje się pozyskiwania materiałów miejscowych .
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2.3. 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 będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli DP lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3
dni 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 zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora;
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.
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.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu robót.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 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, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków
dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją,
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 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 w Kontrakcie, Dokumentacji 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 ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy, jeżeli Inspektor zgłosi taki wymóg, należy opracowanie
i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. 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 jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 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 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań jeżeli będą prowadzone badania.
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie
do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w
pobieraniu próbek i wskazaniu miejsca pobrania.
Na zlecenie Inspektora 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 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 .
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora .
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Do 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.
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, W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą,
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- aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l. i które spełniają wymogi Specyfikacji
Technicznej,
- atesty higieniczne dla właściwych materiałów do wnętrz;
- deklaracje zgodności na właściwe, zastosowane produkty.
1) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.

2) 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.
3) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. Prowadzi się tylko rejestr dla robót
dodatkowych i zamiennych.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty
te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora.
(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l) -(2),
następujące dokumenty:
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością zgodną z wymaganą do celu
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Zasady prowadzenia obmiarów będą zgodne z zasadami wyszczególnionymi w częściach
opisowych Katalogów Nakładów Rzeczowych dla poszczególnych rodzajów robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez
cały okres trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem.
8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST , Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.,
b) odbiorowi końcowemu,
c) odbiorowi gwarancyjnemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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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 pismem do Zamawiającego z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora, Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę pismem do Zamawiającego z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora.
Odbioru ostatecznego 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, oceny wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z Dokumentacją i ST .
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 przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją i ST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i
ew. PZJ.
5. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
6. Protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
7. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
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będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.3. Odbiór gwarancyjny
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór końcowy robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę przedstawiona w
kosztorysach ofertowych.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH
Roboty budowlane.
1. Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów, kontrola, odbiory.
Prace wykończeniowe w tym: montaż drzwi wewnętrznych, montaż sufitów podwieszanych,
prace tynkarskie, malarskie, posadzkarskie muszą zostać poprzedzone próbami na budowie i
podlegają w zakresie koloru i faktury akceptacji projektanta i zamawiającego.
Elementy wykończeniowe typu okładziny ścian, wykończenia podłóg podlegają akceptacji
inspektora i zamawiającego. Pozostałe prace są pracami typowymi w zakresie budownictwa
ogólnego i robót instalacyjnych i zostały określone w projektach budowlano wykonawczych.
2. Materiały i wyroby budowlane
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Materiały i wyroby budowlane przewidziane przez wykonawcę do zastosowania i
wbudowania muszą spełniać parametry techniczne oraz wymagania i właściwości określone
w dokumentacji projektowej i STWIORB oraz muszą być dopuszczone do stosowania w
budownictwie polskim. W przypadku, gdy wykonawca nie udokumentuje poprawności
wyboru materiału lub wyrobu zamawiający ma prawo odmówić odbioru elementu robót lub
ich całości. Udokumentowanie następuje na podstawie właściwych dokumentów
odniesienia.
3. Inne warunki:
Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia warunków przechowywania, transportu i
składowania materiałów i wyrobów zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowiązkiem wykonawcy jest kontrola jakości materiału lub
wyrobu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowy stan
wbudowanych wyrobów i materiałów do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.
4. Wybrane przez wykonawcę technologie muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami producenta.
Instalacje sanitarne
1. Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów, kontrola, odbiory.
1) Wymagane przez zamawiającego właściwości i parametry techniczne materiałów i
wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostały określone
w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiału i
wyrobu pod warunkiem, że posiadają co najmniej wymagane właściwości i parametry, są
dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantują poprawność
wykonania robót budowlanych i całości przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy
wykonawca nie udokumentuje poprawności wyboru materiału lub wyrobu zamawiający
ma prawo odmówić odbioru elementu robót lub ich całości. Udokumentowanie
następuje na podstawie właściwych dokumentów odniesienia.
2) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia warunków przechowywania, transportu i
składowania materiałów i wyrobów zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowiązkiem wykonawcy jest kontrola jakości materiału lub
wyrobu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowy stan
wbudowywanych wyrobów i materiałów do momentu odbioru i w okresie gwarancji
umownej.
2. Wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych, kontrola, odbiory.
1) Objęte przedmiotem zamówienia roboty należą do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych instalacyjnych. Roboty należy wykonywać zgodnie z tzw. „sztuką
budowlaną”. Dokumentami odniesienia mogą być wszystkie wymienione w punkcie 13
części I STWiORB.
2) Systemy technologiczne wybrane przez wykonawcę muszą być stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami dostawcy/producenta.
3. Wymagania zalecenia i uwagi.
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1) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeszkolenia osób wyznaczonych przez
Zamawiającego do obsługi zamontowanych urządzeń i instalacji. Koniecznym jest aby
Wykonawca w trakcie prowadzenia robót zabezpieczył w nieprzerwalny dostęp mediów
do części obiektu nie objętych remontem tak aby umożliwiło to normalną ich
eksploatację.
Instalacje elektryczne
1.

Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów, kontrola, odbiory.

1.1 Wymagane przez zamawiającego właściwości i parametry techniczne materiałów i
wyrobów budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostały określone
w dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiału i
wyrobu pod warunkiem, że posiadają co najmniej wymagane właściwości i parametry, są
dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantują poprawność
wykonania robót budowlanych i całości przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy
wykonawca nie udokumentuje poprawności wyboru materiału lub wyrobu zamawiający
ma prawo odmówić odbioru elementu robót lub ich całości. Udokumentowanie
następuje na podstawie właściwych dokumentów odniesienia.
1.2 Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia warunków przechowywania, transportu i
składowania materiałów i wyrobów zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowiązkiem wykonawcy jest kontrola jakości materiału lub
wyrobu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowy stan
wbudowywanych wyrobów i materiałów do momentu odbioru i w okresie gwarancji
umownej.
2. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, kontrola, odbiory.
2.1. Objęte przedmiotem zamówienia roboty należą do grupy typowych, standardowych
prac budowlanych. Roboty należy wykonywać zgodnie z tzw. „sztuką budowlaną”.
Dokumentami odniesienia mogą być wszystkie wymienione w punkcie 7 części I
STWiORB.
2.2. Systemy technologiczne wybrane przez wykonawcę muszą być stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami dostawy/producenta.
3. Uwagi i wymagania.
3.1. Zastosowane materiały i urządzenia. Wykonawca może zastosować materiały i
urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem spełnienia wymogów i
parametrów technicznych określonych przez projekt oraz specyfikację techniczną.
3.2. Przewody układać w ścisłej koordynacji z innymi branżami w celu prawidłowego
zabezpieczenia ewentualnych kolizji.
3.3. Wszystkie materiały i urządzenia przed dokonaniem zamówienia należy uzgodnić z
Zamawiającym . Postępowanie z materiałami z demontażu należy uzgodnić z
Użytkownikiem inspektorem nadzoru.
4. Kontrola jakości
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Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST- 01.00.00.Polega na sprawdzeniu
poziomów wykonanych okładzin. Wykonaniu uszczelnień złączy i połączeń
poszczególnych płaszczyzn elementów posadzki.
5. Jednostka obmiaru
Według wyszczególnienia w przedmiarze.
6. Odbiór robót
Inspektor na podstawie zgłoszeń roboty podlegające zakryciu, pozostałe
prace powołana przez Zamawiającego komisja.
7. Podstawa płatności
Wg umowy, a na roboty dodatkowe lub zamienne zapisane w księdze obmiaru po
odbiorze robót.
8.Przepisy związane
Normy, aprobaty techniczne, warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
Dz.U.Nr.107/98 poz.679, Nr 8/02 poz.71- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dn. 5.08.1998r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriów technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
9. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi
zmianami,
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych.
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