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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

1. INFORMACJE WSTĘPNE – OGÓLNE 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 

inwestycji pn: ,,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z dojściami, ogrodzeniami i 

trybunami projektowanymi na terenie Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomincznych w Skawinie, przy ul. 

Mikołaja Kopernika 13, na dz. Nr ew. 2720/3”. Przedmiot specyfikacji obejmuje wymagania odnoszące 

się do właściwości materiałów, jak również dotycząc sposobu wykonania i oceny prawidłowości 

poszczególnych robot oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 

pozycji przedmiaru. 

1.2 Zakres zastosowanie OST 

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej stosowanej jako dukument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na realizację. Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej jest zbiór 

wymagań w zakresie sposobu wykonania inwestycji pn. ,, ,,Budowa wielofunkcyjnego boiska 

sportowego wraz z dojściami, ogrodzeniami i trybunami projektowanymi na terenie Zespołu Szkół 

Techniczno – Ekonomincznych w Skawinie, przy ul. Mikołaja Kopernika 13, na dz. Nr ew. 2720/3” 

1.3 Zakres robót objętych OST 

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot w celu wykonania: 

 Opracowanie dokumentacji projektowej i zgłoszenie budowy do WAiU 

 Roboty ziemne i brukarskie 

 Wykonanie korytowania  

 Ułożenie obrzeży, geowłókniny 

 Wykonanie warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego, warstwy pomocniczej z kruszywa 

łamanego, warstwy wyrównującej 

 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i nawierzchni poliuretanowej 

 Wykonanie humusowania i obsianie terenu wokół bieżni 

 Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 

1.4. Określenia podstawowe 

Wyrób budowlany – materiał – wytwarzany w celu zastosowania budowli w sposób trwały, o 

właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

budowlom spełnienie wymagań podstawowych, co określone jest art. 10. Prawa budowlanego 

(Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co określone jest art. 2. Ust. 1., art. 4. i art. 5. 

Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w których wyrób będzie stosowany. 

Europejska aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od spełnienia 

wymagań podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w których wyrób będzie 

stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. 



 
3 

 

Krajowa deklaracja zgodności (deklaracja zgodności) – należy przez to rozumieć oświadczenie 

producenta (i upoważnionego przedstawiciela) stwierdzające, na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Norą wyrobu lub aprobatą 

techniczną. 

Materiał równoważny – materiał posiadający takie same parametry techniczne (np. Wymiary), 

jakościowe, wizualne (np. Kolor, faktura), funkcjonalno-użytkowe. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – inspektor – osoba posiadające odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonywanych robot, bierze udział w sprawozdaniach i odbiorach robot zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robot 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania odbioru 

robot budowlanych z wliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot 

podstawowych. Ujęta w przedmiarze podstawa norowania (np. KNR) jest obligatoryjna. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

odbiory – badania i kontrola zgodności robót ze specyfikacją. 

Obiór robót zanikających i ulegających zakryciu – obiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany 

w czasie umożliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, dokumentacji projektowej I w oparciu 

o przeprowadzone pomiary i SST 

Odbiór częściowy – odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowo robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór ostateczny (końcowy) robót – odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót objętych dokumentacją projektową i w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. ,,dokumenty do odbioru końcowego robót”. 
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Odbioru końcowego robót dokona komisja ich oceny jakościowej na podsawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót SST. Warunkiem odbioru jest ostateczne uporządkowanie terenu przez Wykonawcę. 

Odbiór pogwarancyjny – Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robot 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. 

Dokumentacja odbiorowa – podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót 

jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

oraz zbiór dokumentów, w skład których wchodzą m.in.:Dokumentacja powykonawcze budowy, 

 Zestawienie wbudowanyh materiałów z przyporządkowaniem deklaracjom zgodności, które 

potwierdzają, że materiay te zostały dopuszczone do zastosowania 

 Wyniki badań, prób, których rodzaj i zakres został określony w SST lub przez inspektora w 

trakcie budowy 

 Książka obmiarów 

 Dziennik budowy 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, zgodność robót z SST. Wszystkie roboty należy wykonać wg Polskich Norm i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz pod fachowym, technicznym nadzorem ze 

strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane (inspektor nadzoru). 

1.6. Wyagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie wód gruntowych, zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i toczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie 

Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i 

będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 

wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 

planem BIOZ. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

1.8. Warunki organizacji ruchu 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych). 
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1.9. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

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

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

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

kontraktową. 

1.10. Zabezpieczenie chodnika i jezdni 

W zakresie Wykonawcy robót. 

1.11.  Nazwa i kody wg CPV 

CPV – 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

CPV – 45.21.22.21-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowyc 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH i 

MATERIAŁÓW 

2.1 Materiały budowlane 

2.1.1 Wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane, przedmiaru robót, wymaganiuom SST. Na każde żadanie Zamawiającego (inspektora 

nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosuku do wskazanych materiałow: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

2.1.2. Należy zastosować materiały opisane w SST lub równoważne. 

2.1.3. Wymagania do materiałow nie wyszczególnionych w katalogach 

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w 

budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów. 

Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów. 

2.1.4. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałow i wyrobów  

 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Składowane materiały nie powinny kolidować z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudniać 

dostępu do działek. Składowane materiały, element powinny być dostępna dla inspektora nadzoru 
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w celu przeprowadzenia inspekcji oraz udostępnione deklaracje zgodności lub inne dokumenty 

określające jakość materiałów. 

 Wykonawca uzgodni z inspektorem sposób i termin przekazania informacji o przewidzianym 

użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a także posiadanych aprobatach 

technicznych celem dokonania oględzin materiałów przez inpektora. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, element budowlane urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót  były dobrej jakości. 

 Materiał może być wbudowany, jeżeli: 

a) Odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; krajowa deklaracja zgodności (deklaracja 

zgodności), 

b) Uzyskał akceptację inspektora. 

 Wykonawcy zabrania się składowania materiałów budowlanych pod drzewami – w obrębie 

zasięgu korony. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy 

uwzględnieniu przęciętnej organizacji pracy. 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 SST lu w projekcie organizacji robót. 

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

określonymi w SST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania i badań okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 

konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jeżeli SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Środki transport technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej 

organizacji pracy i wynikać z organizacji budowy. 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transport powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreśłonymi w SST. 

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

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

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

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

Niedozwolone jest poruszanie się i parkowanie pojazdów bezpośrednio pod koronami drzew. Wszelki 

ruch sprzętu powinien być zorganizowany poza zasięgiem koron. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

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

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami SST, projektem 

organizacji robót opracowany przez Wykonawcę oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie wystęujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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 jakości materiałów. Wykonawca 

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

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi wykonawca. 

6.2 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

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

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

dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustawiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i 

które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posidać ww. dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3 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 

Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budwoy. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonany 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 data i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. Do dziennika 
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udowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- date uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

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

odbiorów robót, 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycję Wykonawcy, 

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania 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 wykonania 

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. 

(2) Książka obmiarów 

Książka 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 książki obmiarów. 

(3) 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 z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Dokumenty te 

winne być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

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

d) protokół odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operat geodezyjny, 

g) korespondencję na budowie, 

h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

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

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 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 ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora Nadzoru. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 

robót. 

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 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 w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora 

Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu (ostateczny), 

d odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

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

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprwadzony 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 Inspektorem Nadzoru, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4 Odbiór końcowy robót 

8.4.1 Zasady odbioru końcowego 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 (ostatecznego) będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

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

potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

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

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

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego (ostatecznego) robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
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2. Recepty i ustalenia technologiczne, 

3. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

4. Deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 

6. Dokumentacja powykonawcza. 

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

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

ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny 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 8.4 

„Odbiór końcowy robót”. 

 

9. WARUNKI FINANSOWE 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 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 SST. Ceny jednostkowe lub kwoty 

ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Ustalenia pozostałe 

 Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego wykonania umowy 

na warunkach i terminach określonych w SIWZ i umowie. 

 Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w 

omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą 
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wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę 

Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i 

wizjach terenowych, jak wyżej opisano. 

 Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty 

Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć 

wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego 

wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek. 

 Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami Wykonawca 

napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki – inne niż warunki 

klimatyczne na terenie budowy – o takim charakterze, jakich jego zdaniem doświadczony 

Wykonawca nie był w stanie przewidzieć powinien niezwłocznie na piśmie powiadomić 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Po takim powiadomieniu Zamawiający w porozumieniu z 

Inspektorem Nadzoru – jeżeli uzna, że istotne przeszkody lub warunki nie mogły być 

przewidziane przez doświadczonego Wykonawcę – może postanowić: 

- Przedłużyć czas wykonania, do którego Wykonawca ma prawo, zgodnie z umową; 

- Udzielić zamówienia na roboty dodatkowe, zgodnie z umową i przepisami Ustawy o Zamówieniach 

Publicznych, o czym następnie powiadomi Wykonawcę. 

Postanowienie takie weźmie pod uwagę wszelkie polecenia, jakie Zamawiający może wydać Wykonawcy 

w związku z zaistniałą sytuacją, a także wszelkie odpowiednie i uzasadnione kroki, jakie sam Wykonawca 

może podjąć w braku szczególnych poleceń Zamawiającego, bądź Inspektora Nadzoru. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenia, ustawy, normy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami) 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o Prawo Ochrony Środowiska 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04 2002 w sprawie warunków technicznych, jakimi 

powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. 

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

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

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

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 

montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13172 poz. 93) 

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

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) 

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

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 

Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71) 

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

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 

113198 poz. 728) 

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

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 121 poz. 1138) 

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

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 121 

poz. 1139) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz. U. Nr 62 poz. 62) 

 Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez 

producentów. 

 

 

 


