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1.1.

Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z dostawą i montażem urządzeń i sprzętu w budynku zaplecza dla sportowców.
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją będą wykonane w miejscowości Sierpc.
1.2.
Zakres stosowania OST
Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Określenia podstawowe i skróty
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi.
OST – ogólna specyfikacja techniczna
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy
1.4.
Ogólny zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót
objętych niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:
a) robót ogólno-budowlanych związanych z dostawą i montażem sprzętu i urządzeń w budynku
zaplecza dla sportowców wraz z wszystkimi elementami wyszczególnionymi w pkt. 1.1
1.5.
Grupy, klasy i kategorie robót
W ramach całego zadania inwestycyjnego roboty zakwalifikowano odpowiednio do grup, klas i kategorii robót
wg ,,WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ’’, zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7,
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Prace towarzyszące, jeżeli są wymagane:
- nadzór inwestorski i autorski,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót.
Roboty tymczasowe, jeżeli są wymagane:
- dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczających plac budowy, takich jak: ogrodzenia,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory (bariery ochronne), itp.
- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru.
Pozostałe prace tymczasowe ujęto w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.7.
Informacje o terenie budowy
1.7.1. Organizacja robót budowlanych
Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien:
- adaptować zapisy specyfikacji technicznej do przyjętego planu i metod wykonania robót,
- na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej dokonać niezbędnych środków
produkcji,
- sporządzić harmonogramy – rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiałów, jeżeli jest
wymagany przez Inwestora,
- na podstawie specyfikacji technicznej opracować plan zagospodarowania placu budowy (jeżeli jest
wymagany),
- na podstawie wytycznych projektanta sporządzić ,,Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na
budowie’’,
Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne reperów (jeżeli jest to niezbędne), ewentualnie punktów głównych wykonywanej infrastruktury,
Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych.
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1.7.2.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej.
Wykonawca powinien stosować wszelkie rozwiązania chroniące interesy osób trzecich.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących instalacji i
urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W sytuacji
przypadkowego uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej Wykonawca powinien natychmiast
powiadomić o tym fakcie odpowiednią instytucję będącą właścicielem lub użytkownikiem instalacji.
Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z odpowiednimi służbami w celu usunięcia powstałej awarii.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań
ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy
niż przed powstaniem uszkodzenia.
1.7.3. Ochrona środowiska
Charakter prowadzonych prac nie stwarza zagrożenia dla środowiska przyrodniczego w trakcie ich
wykonania.
W czasie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
unikania uszkodzeń i uciążliwości dla ludzi i własności społecznej.
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenie i wywóz gromadzonych odpadów
bytowych.
1.7.4. Warunki bezpieczeństwa pracy
W czasie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ustaleń zawartych w opracowanym przez kierownika robót ,,Planie
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie’’. W szczególności wykonawca powinien zadbać, aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
1.7.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy powinno zostać uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze
bezpieczeństwo użytkowników obiektu.
1.7.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Projekt nie przewiduje wykonania dróg tymczasowych, utwardzanych. Zarówno sprzęt do robót
ziemnych, jak i transport materiałów do wbudowania będzie odbywał się po drogach publicznych. Ze względu
na lokalizację budowy nie ma potrzeby wyznaczania objazdów.
1.7.7. Ogrodzenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w sposób zabezpieczający obszar przed
dostępem osób trzecich. Należy zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla
których jest to istotne ze względów bezpieczeństwa.

1.7.8.

Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i jezdni
powstałych wskutek prowadzenia robót.
Wykonawca powinien stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas transportu
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli w trakcie budowy konieczne
jest użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi niezbędne jest, aby wykonawca uzyskał konieczne
pozwolenia od odpowiednich władz.
1.8.
Materiały
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
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budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane –
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań
określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają
wymagania ST
w czasie postępu robót.
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
Wszystkie materiały muszą posiadać oznakowanie CE
Deklaracja producenta poza określeniem cech, właściwości i zastosowań wyrobu powinna także
zawierać informacje o systemie oceny i weryfikacji właściwości użytkowych. Musi być ona sporządzona w
języku polskim jako papierowy dokument lub co jest pewną nowością, w formie zapisu na nośniku
elektronicznym. Konieczne jest przy tym dokładne określenie danych kontaktowych producenta oraz osoby
odpowiedzialnej za przygotowanie deklaracji, tak aby można było zweryfikować jej uprawnienia techniczne.
Materiały budowlane nie posiadające certyfikatu CE mogą jednak dalej znajdować się w obrocie, jeżeli
tylko mają deklarację zgodności wystawioną przed 1 lipca 2013 r. Oczywiście ich producentom nikt nie blokuje
możliwości uzyskania certyfikatu, jeśli tylko dysponują odpowiednią dokumentacją techniczną oferowanych
przez siebie wyrobów, potwierdzającą spełnienie wymogów dyrektyw wspólnotowych.

1.9.

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, programie
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego
użytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja
kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być niedopuszczone
do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan
i jakość transportowanych materiałów.
1.10. Transport
Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Powinien uzyskać on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz
odnoszące do przewozu nietypowych ładunków.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST, 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.
1.11. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
1.12. Kontrola jakości robót
1.12.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi
on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową i ST.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
 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,
- 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 (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Kierownikowi budowy);
 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, kruszyw 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 nieodpowiadającymi wymaganiom.

1.12.2. 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.
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
1.12.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
1.12.4. Raporty z badań
Wszystkie raporty i wyniki badań powinny być przechowywane i udostępniane Inspektorowi nadzoru.
1.12.5. Certyfikaty i deklaracje
Do użycia mogą zostać dopuszczone 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, deklarację właściwości użytkowych.
 wszystkie wyroby, dla których jest konieczne posiadanie oznakowania CE, powinny posiadać takie
oznakowanie umieszczone w widocznym miejscu, pozwalającym na jasną identyfikację.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Kierownikowi budowy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca powinien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004 r. poz. 881).
1.12.6. Dokumenty budowy
 Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami
wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 z 2002r., poz. 953).
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Kierownika budowy programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności i przeszkody
w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
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- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- 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 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.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika robót do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
 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.
 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.
 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Jeżeli
zaginie którykolwiek z dokumentów budowy należy natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej z prawem.
1.13. Obmiar robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiaru robót.
1.14. Odbiór robót
1.14.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
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c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

1.14.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych 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 tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
1.14.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
1.14.4. Odbiór ostateczny robót
a) Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robot i przyjęcia dokumentów.
Odbioru końcowego robót dokona inspektor nadzoru w obecności kierownika budowy
oraz przedstawicieli inwestora. Zebrana komisja jak wcześniej odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 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 projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
b) Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru
ostatecznego robot sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
 recepty i ustalenia technologiczne,
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
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protokoły odbiorów częściowych,
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
SST i ew. PZJ, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom
urządzeń,
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu, kopię mapy zasadniczej
powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja.
1.14.5. Odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór ostateczny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.14.4. „Odbiór końcowy robót (końcowy)
robót”.
1.15. Podstawa płatności
1.15.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:
 koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
 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.

1.15.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST obejmuje
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
1.16. Przepisy związane
 Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
 Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze
 zm.),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych iterenów.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiebezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r.Nr 48 poz. 401).
 „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik”
GDDP, Warszawa 1998r


Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA(SST)
Dostawa i montaż elementów wyposażenia wnętrz
Zawartość:
2.1.

Wstęp

2.1.1.

Przedmiot SST

2.1.2.

Zakres stosowania SST

2.1.3.

Zakres robót objętych SST

2.1.4.

Określenia podstawowe

2.1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

2.2.

Materiały

2.3.

Wymagania dotyczące środków transportu

2.4.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

2.5.

Wykonanie robót

2.5.1.

Ogólne wymagania dotyczące robót

2.6.

Kontrola jakości robót

2.6.1.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli

2.7.

Obmiar robót

2.7.1.

Ogólne zasady dokonywania obmiarów

2.7.2.

Jednostki obmiarowe

2.8.

Odbiór robót i podstawa płatności

2.9.

Dokumenty odniesienia
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2.1.

Wstęp
2.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określanej dalej symbolem SST) są
wymagania dotyczące dostawy i montażu sprzętu, urządzeń, elementów wyposażenia i mebli w budynku
zaplecza dla sportowców przy stadionie miejskim w Sierpcu.
2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.
2.1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z dostawą i montażem
sprzętu, urządzeń, elementów wyposażenia i mebli tj.:
- Dostawa ww. elementów do budynku zaplecza dla sportowców,
- Zamontowanie wszystkich elementów składowych sprzętu, urządzeń, elementów wyposażenia i mebli w
miejscach wskazanych na rzutach poszczególnych kondygnacji,
- Próbne uruchomienie sprzętu i urządzeń,
Wszystkie elementy wyposażenia zestawione są w przedmiarze robót. Wykonawca przedmiotu zamówienia
winien dostarczyć i zamontować elementy wyposażenia i sprzęt zgodne z opisem podanym w przedmiarze robót.
Wszystkie ww. elementy muszą odpowiadać funkcjom i opisowi parametrów podane w przedmiarze robót.
2.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w OST Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i zaleceniami projektanta. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST Ogólna
Specyfikacja Techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

2.2.

Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w punkcie 1.8.
Ogólna specyfikacja techniczna.
Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobór materiałów powinien by wykonany według kryterium kompatybilności. Stosowane
materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych. Wszystkie materiały,
elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany
materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu. Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub
równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe
zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

2.3.

Wymagania dotyczące środków transportu
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w punkcie 1.10. Ogólna specyfikacja
techniczna, kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Transport materiałów zapewnia wykonawca we własnym
zakresie. Dostarczenie materiałów nie powinno powodować uciążliwości w ruchu drogowym.

2.4.

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. Ogólna specyfikacja techniczna, kod CPV
45000000-7 Roboty Budowlane.
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie
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z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w warunkach umowy. Sprzęt będący własnością
wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości
do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on
zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.

2.5.

Wykonanie robót
Specyfikacja techniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, elementów i
środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także instrukcji wykonania prac lub stosowania
wybranych elementów, zestawów elementów, czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z
wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także
zgodne z przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne
wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i dostosowane
do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych
danych i wymagań koniecznych do spełnienia Dostawca zobowiązany jest do prawidłowego ustawienia i
wypoziomowania wyposażenia ruchomego, zgodnie z uzgodnionym projektem aranżacji. Elementy wyposażenia
wymienione powinny posiadać wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalności stosowania na polskim rynku.
Wyposażenie należy usytuować zgodnie z rzutami budynku i schematami. Wszystkie prace dotyczące montażu
elementów wyposażenia należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót przedstawiono w OST 1.11. Ogólna Specyfikacja Techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.

2.6.

Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podane zostały w punkcie 1.12. Ogólna specyfikacja techniczna,
kod CPV 45000000-7 Roboty Budowlane.
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumentem. Celem kontroli robót jest
takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane materiały. W przypadku stosowania materiałów
budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże
Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości materiałów. Kontrola, pomiary i badania w
czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstością zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz asortyment
stosowanych materiałów. Kontrola obejmuje: · zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowa, ·
sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę
(certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie. · roboty montażowe ·
kontrola zachowania warunków bhp.

2.6.1.

2.7.

Obmiar robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.13, kod
CPV 45000000-7 Roboty Budowlane. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności
ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami w dokumentacji powykonawczej.
2.7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowe podane w wykazie sprzętu i elementów wyposażenia.

2.7.1.

2.8.

Odbiór robót i podstawa płatności
Odbiory robót powinny być wykonane zgodnie z pkt. 1.14. Ogólna Specyfikacja Techniczna, kod CPV
45000000-7 Roboty Budowlane.
Podstawą płatności są wymagania ogólne podane w pkt. 1.15 Ogólna specyfikacja Techniczna, kod CPV
45000000-7 Roboty Budowlane.

2.9.

Dokumenty odniesienia
Certyfikaty i aprobaty techniczne, deklaracje zgodności(jeżeli wymagane).
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