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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
(STWiOR) 

 
 

1. Nazwa zmówienia:  

 

„Wyposa żenie w sprz ęt medyczny i modernizacja infrastruktury 

SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej – Miejskiej Przycho dni Zdrowia” 

 
2. Nazwa zamawiaj ącego, adres:  
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ka lwarii 

Zebrzydowskiej, aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwa ria 

Zebrzydowska 

                             

3. Adres obiektu budowlanego:  

aleja Jana Pawła II 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska  

dz. ew. nr 4071/2; 4039/11; 4098; 

 

4. Imi ę i Nazwisko osoby opracowuj ącej specyfikacj ę wykonania               

i odbioru robót:  

Michał Sopicki  

 
5. Zakres robót budowlanych obj ętych przedmiotem zamówienia nazwy 
i kody (CPV):   
 
Klasa robót: 45000000-7 - Roboty budowlane 
 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
45400000-1  Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45442000-7  Nakładanie powierzchni kryj ących 
45442100-8  Roboty malarskie 
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektryczn ych 
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycz nego 
45331210-1  Instalowanie wentylacji 
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Klasa robót                                                                  
45000000-7 - roboty budowlane  

CPV 
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE i INSTALACYJNE   

1.1  Roboty rozbiórkowe 45111300-1 

1.2  Budowa instalacji elektrycznej zasilaj ącej aparat RTG 45311100-1 

1.3  
Monta ż nowego o świetlenia pomieszcze ń, budowa instalacji 
elektrycznej dla pomieszcze ń 

45311200-2 

1.4  
Wykonanie ścianek działowych (płyty G-K z wkładk ą 
ołowian ą na cz ęści oddzielaj ącej pracowni ę RTG od 
sterowni) 

45400000-1 

1.5  
Wykonanie oddzielenia pomieszcze ń przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi płyt ą G-K z wkładk ą ołownian ą 

45400000-1 

1.6  Wykonanie ścianek działowych z płyty G-K 45400000-1 

1.7  Monta ż szyby do sterowni 45421000-4 

1.8  
Monta ż stolarki drzwiowej (2 szt. drzwi z wkładk ą 
ołowian ą - drzwi do sterowni i śluzy) 

45421000-4 

1.9  Malowanie pomieszcze ń 45442100-8   

1.10  
Monta ż wykładziny antyelektrostatycznej, klasa 
antypo ślizgowo ści R11 

45432100-5 

1.11  
Wyposażenie, monta ż czerpni powietrza, monta ż rury spiro 
do wentylacji 

45400000-1 
45331210-1 
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1. Wst ęp 

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s ą wymagania 

dotycz ące wykonania  i odbioru robót zwi ązanych                         

z dostosowaniem pomieszcze ń  budynku SPZOZ w Kalwarii 

Zebrzydowskiej na pracowni ę RTG.    

 
1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumen t 

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacj i robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj ętych ST (zgodnie z przedmiarem robót)  

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE i INSTALACYJNE  

1.1  Roboty rozbiórkowe 
1.2  Budowa instalacji elektrycznej zasilaj ącej aparat RTG 
1.3  Monta ż nowego o świetlenia pomieszcze ń, budowa instalacji 

elektrycznej dla pomieszcze ń 
1.4  Wykonanie ścianek działowych (płyty G-K z wkładk ą ołowian ą na 

cz ęści oddzielaj ącej pracowni ę RTG od sterowni 
1.5  Wykonanie oddzielenia pomieszcze ń przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi płyt ą G-K z wkładk ą ołowian ą 
1.6  Wykonanie ścianek działowych z płyty G-K 
1.7  Monta ż szyby do sterowni 
1.8  Monta ż stolarki drzwiowej (2 szt. drzwi z wkładk ą ołowian ą - 

drzwi do sterowni i śluzy) 
1.9  Malowanie pomieszcze ń 
1.10   Monta ż wykładziny antyelektrostatycznej, klasa 

antypo ślizgowo ści R11 
1.11    Wyposa żenie, monta ż czerpni powietrza, monta ż rury spiro do 

wentylacji 
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie 

czynno ści umo żliwiaj ące i maj ące na celu wykonanie robót 

wymienionych w pkt. 1.1. oraz 1.3  

 

1.4. Okre ślenia podstawowe.  
 
Użyte w  ST wymienione poni żej  okre ślenia nale ży rozumie ć               

w ka żdym przypadku nast ępuj ąco: 

obiekcie budowlanym  – nale ży przez to rozumie ć - budynek wraz 

z instalacjami i urz ądzeniami technicznymi;  
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budynku - nale ży przez to rozumie ć - taki obiekt budowlany, 

który jest trwale zwi ązany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomoc ą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dac h; 

robotach budowlanych - nale ży przez to rozumie ć - budow ę,                

a tak że prace polegaj ące na przebudowie, monta żu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego;  

remoncie  – nale ży przez to rozumie ć -  wykonywanie                

w istniej ącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegaj ących na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowi ących bie żącej konserwacji. 

urz ądzeniach budowlanych - nale ży przez to rozumie ć - 

urz ądzenia techniczne zwi ązane z obiektem budowlanym 

zapewniaj ące mo żliwo ść u żytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przył ącza i urz ądzenia instalacyjne, w tym 

słu żące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a tak że 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;  

terenie budowy - nale ży przez to rozumie ć - przestrze ń,                 

w której prowadzone s ą roboty budowlane wraz z przestrzeni ą 

zajmowan ą przez urz ądzenia placu budowy; 

dokumentacji powykonawczej - nale ży przez to rozumie ć - 

dokumentacj ę budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót; 

aprobacie technicznej  - nale ży przez to rozumie ć –pozytywn ą 

ocen ę techniczna wyrobu, stwierdzaj ącą jego przydatno ść do 

stosowania w budownictwie; 

wyrobie budowlanym - nale ży przez to rozumie ć –wyrób                            

w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ści, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso wania               

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do st osowania we 

wzajemnym poł ączeniu stanowi ącym integraln ą cało ść u żytkow ą; 

materiałach - nale ży przez to rozumie ć – wszelkie materiały 

naturalne i wytwarzane jak równie ż ró żne tworzywa i wyroby 
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niezb ędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacja 

projektow ą i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. Materiały u żyte do wykonania robót powinny 

być  nowe i pełnowarto ściowe, za wyj ątkiem materiałów  

używanych  zaznaczonych w  pozycjach kosztorysu,  w  których  

zostało  to wskazane jako „materiał z odzysku " . Nie dopuszcza 

si ę stosowania niejednorodnych materiałów z ró żnych serii, 

końcówek.   

kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawc ę, 

uprawniona do kierowania robotami i do wyst ępowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosz ąca ustawow ą 

odpowiedzialno ść za prowadzone prac ę;  

kierownik robót - nale ży przez to rozumie ć – osoba wyznaczona 

przez Wykonawc ę robót upowa żniona do kierowania robotami i do 

wyst ępowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy;   

ustaleniach technicznych - nale ży przez to rozumie ć –ustalenia 

podane w normach, aprobatach technicznych i ST;  

poleceniu inspektora nadzoru - nale ży przez to rozumie ć- 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspe ktora 

Nadzoru w formie pisemnej dotycz ące sposobu realizacji robót 

lub innych spraw zwi ązanych z prowadzeniem budowy (robót);  

inspektorze nadzoru inwestorskiego  - osoba posiadaj ąca 

odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk ę zawodow ą oraz 

uprawnienia budowlane, wykonuj ąca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza  nadzór nad 

budową obiektu budowlanego (prowadzeniem robót budowlanyc h). 

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wyk onuje 

bie żącą kontrol ę jako ści i ilo ści wykonywanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanyc h                    

i zanikaj ących, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz ądze ń 

technicznych, jak równie ż przy odbiorze gotowego obiektu;  

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji)  – opracowana 

przez projektanta lub dostawce urz ądze ń technicznych i maszyn, 

okre ślaj ąca rodzaje i kolejno ść lub współzale żność czynno ści 
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obsługi, przegl ądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj ących 

ich efektywne i bezpieczne u żytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest równie ż składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego;  

istotnych wymaganiach  – oznaczaj ą wymagania dotycz ące 

bezpiecze ństwa, zdrowia i innych aspektów interesu wspólnego,  

jakie maja spełnia ć roboty budowlane;  

normach europejskich - oznaczaj ą normy przyj ęte przez 

Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europej ski Komitet 

Standaryzacji Elektrotechnicznej(CENELEC) jako „sta ndardy 

europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD, zgodnie                

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji;  

przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania 

robót podstawowych w kolejno ści technologicznej ich wykonania, 

ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustal aj ących 

szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilo ści jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych; 

dziennik budowy  – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony 

piecz ęci ą organu wydaj ącego, wydany zgodnie z obowi ązuj ącymi 

przepisami, stanowi ący urz ędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych, słu żący do notowania zdarze ń i okoliczno ści 

zachodz ących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece ń i innej 

korespondencji technicznej pomi ędzy inspektorem nadzoru 

inwestorskiego/ kierownikiem robót, wykonawc ą i projektantem; 

Odpowiednia   (bliska)   zgodno ść  -  zgodno ść  wykonywania  

robót  z  dopuszczonymi tolerancjami, tolerancjami je śli 

przedział tolerancji nie został okre ślony to z przeci ętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego r odzaju 

robót;  

Aprobata techniczna  - dokument stwierdzaj ący pozytywn ą ocen ę 

techniczn ą wyrobu, stwierdzaj ąca   jego    przydatno ść    

okre ślonych   warunkach,    wydany   przez   jednostk ę 

upoważnion ą do udzielenia aprobat technicznych, spis jednostek  
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aprobuj ących zawarty jest w Rozporz ądzeniu Ministra Gospodarki 

i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie aprobat             

i kryteriów technicznych dotycz ących wyrobów budowlanych (Dz. 

U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r, poz. 48, rozdział 2); 

Atest higieniczny  - (opinia higieniczna) - dokument 

potwierdzaj ący przydatno ść wyrobu lub elementu do stosowania              

w kontrakcie z wod ą u żytkow ą atest higieniczny wydaje 

Państwowy Zakład Higieny. 

Certyfikat na znak bezpiecze ństwa  - dokument wykazuj ący, że 

wyrób spełnia wymagania dotycz ące   bezpiecze ństwa,   ustalone   

w  Polskich  Normach   (PN)  wprowadzonych   do obo wi ązuj ącego   

stosowania  i/lub  wła ściwych  przepisach  prawnych               

w   odniesieniu   do wyrobów dopuszczonych do obrot u                     

i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustaw ą z dnia 7  lipca   

1994  r.  Prawo Budowlane) wymagania  s ą szersze i  certyfikat 

wykazuje, że zapewniono  zgodno ść  danego  wyrobu,   procesu  

lub  usługi  z  kryteriami technicznym okre ślonymi na 

podstawie PN, aprobat technicznych i wła ściwych przepisów                

i dokumentów technicznych, w Rozporz ądzeniu Ministra 

Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia1994r (Dz.  U. Nr 10                   

z dnia 8 luty 1995 r., póz. 48, rozdział 6) podano zakres, 

zasady i tryb opracowania i zatwierdzenia kryteriów  

technicznych. 

Certyfikat  zgodno ści   -  dokument  wydany  zgodnie                    

z  zasadami   systemu  certyfikacji wykazuj ący, że zapewniono 

odpowiedni stopie ń zaufania, i ż nale życie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usług ę, i ż że s ą zgodne z okre ślon ą norm ą 

lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu d o wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie  (zgodnie                  

z Ustaw ą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art.  10) 

certyfikat zgodno ści wykazuje, że zapewniono zgodno ść wyrobu 

PN lub aprobat ę techniczn ą (w wypadku wyrobów, dla których nie 

ustalono PN). 
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Znak zgodno ści  - zastrze żony znak, nadawany lub stosowany 

zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazuj ący, że 

zapewniono odpowiedni stopie ń zaufania, i ż dany wyrób, proces 

lub usługa s ą zgodne z okre ślon ą norm ą lub innym dokumentem 

normatywnym. 

Wspólnym Siłowniku Zamówie ń – jest systemem klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych n a potrzeby 

zamówie ń publicznych. Składa si ę z siłownika głównego oraz 

siłownika uzupełniaj ącego. Obowi ązuje we wszystkich krajach 

Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpor ządzenia 

2151/2003 stosowanie kodów CPV do okre ślania przedmiotu 

zamówienia przez zamawiaj ących z ówczesnych Pa ństw 

Członkowskich UE stało si ę obowi ązkowe z dniem 20 grudnia 

2003.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania 

oraz za zgodno ść z ST. 

 

1.5.1. organizacja robót  – roboty b ędą wykonywane na obiekcie 

czynnym, nale ży przewidzie ć prowadzenie prac tak aby pracownicy 

mogli pracowa ć, a pacjenci  oraz strony mogły załatwia ć swoje 

sprawy , stanowiska pracy nale ży zabezpieczy ć przed osobami 

trzecimi.  

b) zabezpieczenie interesów osób trzecich – jak wy żej.  

c) warunki bezpiecze ństwa pracy – podczas robót nale ży zachowa ć 

podstawowe przepisy BHP, przed rozpocz ęciem robót nale ży 

przeprowadzi ć instrukta ż pracowników.   

 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca zobowi ązany jest do zabezpieczenia terenu budowy                

w okresie trwania realizacji umowy a ż do zako ńczenia i odbioru 

ostatecznego robót; 
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1.5.3. Ochrona przeciwpo żarowa  

Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisów ochrony przeciwpo żarowej. 

Materiały łatwopalne b ędą składowane w sposób zgodny                        

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dos t ępem osób 

trzecich. Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane po żarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez pracowników wykonawcy; 

 

1.5.4. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochron ę instalacji i urz ądze ń 

zlokalizowanych na terenie budowy, takie jak ruroci ągi, kable, 

instalacja c.o., elektryczna itp. zlokalizowana w o br ębie 

prowadzonych prac. Wykonawca zapewni wła ściwe oznaczenie                    

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  w czasie 

trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi inspekt ora nadzoru              

i zainteresowanych u żytkowników oraz b ędzie z nimi współpracował 

dostarczaj ąc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napr aw; 

 

1.5.5. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisów 

dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy a w szczególno ści: 

- zadba ć aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie s pełniaj ących 

odpowiednich wymaga ń sanitarnych. 

- zapewni ć i utrzymywa ć wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące, 

socjalne oraz sprz ęt i odpowiednia odzie ż dla ochrony życia                  

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje si ę ze wszystkie 

koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń okre ślonych powy żej nie 

podlegaj ą odr ębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w cenie umownej. 

 

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za ochron ę robót i za wszelkie 

materiały i urz ądzenia u żywane do robót od daty rozpocz ęcia 

(przekazania placu budowy) do daty odbioru ostatecz nego. 
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1.5.7. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowi ązany jest zna ć wszelkie przepisy wydane przez 

organy administracji pa ństwowej i samorz ądowej, które s ą                  

w jakikolwiek sposób zwi ązane z robotami i b ędzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis ów                     

i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz ądzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w spra wie 

bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 nr 47, poz. 40 1) oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze śnia 1997r.               

w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz. 

U. nr 169, poz.1650) 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące wła ściwo ści materiałów i wyrobów 

budowlanych.  

Przy wykonywaniu robót budowlanych nale ży stosowa ć wyroby 

budowlane o wła ściwo ściach u żytkowych umo żliwiaj ących prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spe łnienie 

wszystkich wymaga ń podstawowych, okre ślonych w art. 5 ust. l 

ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powsz echnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie, tak że wymaganiami 

okre ślonymi w szczegółowych wymaganiach. 

 

2.2 Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania i składowania, 

transportu, warunków dostaw i kontroli jako ści i wyrobów.  

 

a) Przechowywanie i składowanie materiałów budowlan ych.  

Wykonawca zapewni wła ściwe składowanie i zabezpieczenie 

materiałów na terenie prowadzenia robót budowlanych . Wykonawca 

zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do cz asu gdy b ędą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowywały swoj ą jako ść i wła ściwo ści do 

robót i były dost ępne do kontroli przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania b ędą zlokalizowane 
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w obr ębie terenu prowadzenia prac w miejscach uzgodnionyc h                

z Zamawiaj ącym (inspektorem)  lub  poza terenem prowadzenia pr ac 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc ę;  

b) transport  

Wykonawca  stosowa ć   si ę  b ędzie  do  ustawowych  ogranicze ń  

obci ążenia  na  o ś  przy transporcie materiałów na teren 

prowadzonych robót. Uzyska on wszelkie niezb ędne zezwolenia od 

władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Poja zdy                  

i   ładunki   powoduj ące   nadmierne   obci ążenie   osiowe   nie   

będą dopuszczone na drog ę w obr ębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za napraw ę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadz oru 

inwestorskiego;  

c) Kontrola jako ści materiałów i wyrobów.  

co   najmniej   na   jeden   tydzie ń   przed   zaplanowanym   

wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów przeznaczo nych do 

wykonywania robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje 

dotycz ące proponowanego u życia materiałów budowlanych , 

zamówienia   tych materiałów  i  odpowiednie   świadectwa , 

certyfikaty  zgodno ści   do  zatwierdzenia  przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Próbki materiałów mog ą by ć pobierane               

w celu sprawdzenia ich wła ściwo ści.  Wynik tych kontroli b ędzie 

podstaw ą akceptacji okre ślonej partii materiałów pod wzgl ędem 

jako ści;  

 

2.3. Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w  budownictwie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materi ały, elementy 

budowlane i urz ądzenia wbudowane, montowane lub instalowane                 

w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom 

okre ślonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz szczegó łowym 

wymaganiom technicznym. Wykonawca uzgodni z inspekt ora nadzoru 

inwestorskiego sposób i termin przekazania informac ji                 

o przewidywanym u życiu podstawowych materiałów do wykonania 

robót, a tak że o aprobatach technicznych lub certyfikatach 

zgodno ści. 
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2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom.  

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom zostan ą przez Wykonawc ę 

wywiezione z terenu prowadzenia prac. Ka żdy rodzaj robót,                  

w którym znajduj ą si ę niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz ąc si ę z jego nie 

przyj ęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj ą możliwo ść 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wyko nywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego            

i autora projektu o swoim zamiarze, co najmniej 2 t ygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłu ższym, je śli b ędzie to 

wymagane dla bada ń prowadzonych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj mate riału nie mo że 

być pó źniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 
Roboty mo żna wykonywa ć r ęcznie lub przy u życiu dowolnego typu 

sprz ętu. Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie 

takiego sprz ętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jako ść wykonywanych robót. 

Liczba i wydajno ść sprz ętu b ędą gwarantowa ć przeprowadzenie 

robót w terminie przewidzianym umow ą. 

Sprz ęt b ędący własno ści ą wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania 

robót ma by ć utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowo ści 

do pracy. B ędzie on zgodny z normami ochrony środowiska                

i przepisami dotycz ącymi jego u żytkowania. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH. 

 

Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść          

i wła ściwo ści przewo żonych materiałów. 

 

4.1. Transport poziomy.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b ędą spełnia ć 

wymagania dotycz ące przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu 

do dopuszczalnych obci ążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca  b ędzie  usuwał  na  bie żąco,   na  własny  koszt,   

wszelkie  zanieczyszczenia powodowane jego pojazdam i na 

drogach publicznych, oraz drogach dojazdowych do te renu 

prowadzenia prac.   

 

5. Wykonanie robót.  
 
5.1. Zasady ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie               

z Umowa lub Kontraktem oraz za jako ść zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z Projektem, 

Specyfikacjami, Harmonogramem Robót oraz poleceniam i 

Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru doty cz ące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro bót b ędą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i ST, a tak że w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ące realizacji robot b ędą 

wykonywane przez Wykonawc ę nie pó źniej ni ż w czasie przez 

niego wyznaczonym, pod gro źbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. Kontrola jako ści i wykonania robót. 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn ą kontrol ę jako ści robót 

i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowie dni system 

kontroli, wł ączaj ąc w to personel, laboratorium, sprz ęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urz ądzenia niezb ędne do pobierania 

próbek i bada ń materiałów oraz robót. Wykonawca b ędzie 

przeprowadza ć pomiary i badania materiałów które budz ą 

wątpliwo ści, co do jako ści, o ile kwestionowane materiały lub 

prace nie zostan ą przez Wykonawc ę usuni ęte lub ulepszone                

z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działa ń kontrolnych 

własnych i zleconych dodatkowo przez inspektora Nad zoru, 

je żeli ich rezultat b ędzie negatywny. 

 
6.1.1 Wymagana jako ść materiałów powinna by ć potwierdzona 

przez producenta przez za świadczenie o jako ści lub znakiem 

kontroli jako ści zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo 

rz ędnym dokumentem. 

6.1.2. Materiały dostarczone na budow ę bez dokumentów 

potwierdzaj ących przez producenta ich jako ść nie mog ą by ć 

dopuszczone do stosowania. 

6.1.3. Odbiór materiałów powinien obejmowa ć zgodno ść                    

z specyfikacj ą wykonania i odbioru robót oraz sprawdzenie 

wła ściwo ści technicznych tych materiałów z wystawionym 

atestami wytwórcy. W przypadku zastrze żeń co do zgodno ści 

materiałów z za świadczeniem o jako ści wystawionym przez 

producenta powinien by ć on zbadany zgodnie z postanowieniami 

normy pa ństwowej. 

6.1.4. Nie dopuszcza si ę stosowania do robót materiałów 

których wła ściwo ści nie odpowiadaj ą wymaganiom przedmiotowych 

norm. 

6.1.5. Nie nale ży stosowa ć równie ż materiałów 

przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym). 
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6.1.6. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny  by ć 

każdorazowo potwierdzone.   

 

6.2. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor mo że dopu ści ć do u życia tylko te wyroby i materiały, 

które: 

� Posiadaj ą certyfikat na znak bezpiecze ństwa wykazuj ący, 

że zapewniono zgodno ść z kryteriami technicznymi 

okre ślonymi na podstawie polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz wła ściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporz ądzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 

99/98);  

� Posiadaj ą deklaracj ę zgodno ści lub certyfikat zgodno ści         

z Polsk ą Norm ą lub aprobata techniczna;  

� Znajduj ą si ę w wykazie wyrobów, o którym mowa                     

w rozporz ądzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U. 98/99) 

 

Materiały , które nie spełniaj ą powy ższych wymaga ń b ędą 

odrzucone. 

 

6.3. Dokumenty budowy ( prowadzenie Dziennika po uz godnieniu                   

z Inwestorem)  

 

Dziennik budowy* - jest dokumentem urz ędowym obowi ązuj ącym 

Zamawiaj ącego i Wykonawc ę w okresie od przekazania budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika Budo wy* 

spoczywa na kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku b ędą 

dokonywane na bie żąco i b ędą dotyczy ć przebiegu robót, stanu 

bezpiecze ństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy powinny by ć czytelne, dokonywane trwał ą 

technik, w porz ądku chronologicznym, bezpo średnio jeden pod 

drugim, bez przerw. Zał ączone do Dziennika Budowy* protokół 

i inne dokumenty b ędą oznaczone kolejnym numerem zał ącznika 

opatrzone dat ą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Propozycje, uwagi i wyja śnienia Wykonawcy, wpisane do 

Dziennika Budowy* b ędą przedło żone Inspektorowi nadzoru do 

ustosunkowania si ę. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Bud owy* 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj ęcia lub 

zaj ęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika Budo wy* 

obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si ę. 

Projektant nie jest jednak stron ą umowy i nie ma uprawnie ń 

do wydawania polece ń Wykonawcy robót. 

*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowi ą inaczej 

 

 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót b ędzie si ę sprowadzał do szacunkowego 

okre ślania zaawansowania robót w formie elementów scalon ych 

dla potrzeb wystawiania faktur przej ściowych*. 

*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowi ą inaczej 

 
 
8.0 ODBIÓR PRAC 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegaj ą nast ępuj ącym odbiorom: 

� Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu; 

� Odbiorowi cz ęściowemu; 

� Odbiorowi ko ńcowemu; 

� Odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwaranc ji 

� Odbiorowi w okresie r ękojmi; 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na 

finalnej ocenie jako ści wykonywanych robót oraz ilo ści tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn ą zakryciu. 

Odbiór ww. robót b ędzie dokonany w czasie umo żliwiaj ącym 

dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowa nia 

ogólnego post ępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor 

nadzoru. Gotowo ść danej cz ęści robót do odbioru zgłasza 
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Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy* z jednoczesny m 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b ędzie 

przeprowadzony niezwłocznie – nie pó źniej jednak ni ż                 

w ci ągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy* i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad zoru. 

Jako ść i ilo ść robót ulegaj ących zakryciu ocenia Inspektor 

nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj ących komplet 

wyników bada ń np. laboratoryjnych i w oparciu                        

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokument acj ą 

projektow ą, ST i uprzednimi ustaleniami. 

*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowi ą inaczej 

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści 

wykonanych cz ęści robót. Odbioru cz ęściowego robót dokonuje 

si ę dla zakresu robót okre ślonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ko ńcowym robót. Odbioru dokonuje 

inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ko ńcowy 

8.4.1. Ogólne zasady odbioru ko ńcowego 

Odbiór ko ńcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich jako ści i warto ści. 

Całkowite zako ńczenie robót oraz gotowo ść do odbioru 

końcowego b ędzie stwierdzona przez Wykonawc ę wpisem do 

Dziennika Budowy* z bezzwłocznym powiadomieniem na 

pi śmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ko ńcowy 

nast ąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ąc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako ńczenia 

robót i przyj ęcia dokumentów o których mowa w pkt. 8.4.2 

Odbioru ko ńcowego dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiaj ącego w obecno ści Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbieraj ąca roboty dokona ich oceny jako ściowej na 

podstawie przedło żonych dokumentów, wyników bada ń                    

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ści wykonania robót 

z dokumentacj ą projektow ą i ST.  
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W toku odbioru ko ńcowego robót komisja zapozna si ę                  

z realizacj ą ustale ń przyj ętych  trakcie odbiorów robót 

zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu oraz odbiorów 

cz ęściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniaj ących i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót popraw kowych, 

komisja przerwie swoje czynno ści i ustali nowy termin 

odbioru ko ńcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj ę, że jako ść 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj ą projektow ą                  

i ST tolerancji i nie ma wi ększego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon ą warto ść 

wykonanych robót w stosunku do wymaga ń przyj ętych                    

w dokumentach umowy. 

*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowi ą inaczej 

 
 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko ńcowego  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ko ńcowego 

robót, sporz ądzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. 

Do odbioru ko ńcowego Wykonawca jest zobowi ązany przygotowa ć 

nast ępuj ące dokumenty: 

� Protokoły odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących 

zakryciu; 

� Protokoły odbiorów cz ęściowych; 

� Dzienniki budowy -o ile uzgodnienia z Inwestorem ni e 

stanowi ą inaczej; 

� Certyfikaty lub deklaracje zgodno ści wbudowanych 

materiałów , certyfikaty na znak bezpiecze ństwa; 

� Instrukcje eksploatacyjne, gwarancje producentów 

urz ądze ń; 

� Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj ącego. 
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W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgl ędem przygotowania 

dokumentacyjnego nie b ędą gotowe do odbioru ko ńcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawc ą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ko ńcowego. 

Wszystkie zarz ądzone przez komisj ę roboty poprawkowe lub 

uzupełniaj ące b ędą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Inspektora nadzoru. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełn iaj ących 

wyznaczy Komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi                      

i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 

polega na ocenie wykonanych robót zwi ązanych z usuni ęciem 

wad, które ujawni ą si ę w okresie r ękojmi gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji-pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                

z uwzgl ędnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.2. „odbiór 

końcowy robót”. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

 

Podstaw ą płatno ści jest ryczałtowa kwota przedstawiona               

w ofercie przetargowej, zgodnie z umow ą o prace budowlane. 

Wykonawca otrzyma nale żności tylko za kompleksowe wykonanie 

danych robót budowlanych. Cena ryczałtowa nie podle ga żadnym 

negocjacjom. 

Wynagrodzenie ryczałtowe b ędzie uwzgl ędnia ć wszystkie 

czynno ści, wymagania i badania składaj ące si ę na jej 

wykonanie , okre ślone dla tej roboty w ST i dokumentacji 

projektowej. 
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10.0. PRZEPISY ZWI ĄZANE 

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone               

w umowie nie przewiduj ą inaczej Wykonawca zastosuje si ę               

w pełni do wymaga ń i zalece ń poni ższych przepisów. 

Wykonawca nie b ędzie ro ścił żadnych kosztów zwi ązanych ze 

spełnieniem postanowie ń poni ższych dokumentów: 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst DZ.U z 2003r. nr 207, poz. 2016                

z pó źn. zm.) 

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówie ń 

publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r.  

poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920.) 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U nr 92, poz. 881); 

� Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia                   

2 grudnia 2002r.- w sprawie systemów oceny zgodno ści 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz.U. nr 209, poz.1779); 

� Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia                  

2 grudnia 2002r.- w sprawie okre ślenia polskich 

jednostek organizacyjnych upowa żnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zm iany 

( dz. U nr 209, poz. 1780); 

� Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 26 wrze śnia 1997r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpiecze ństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 

1650); 

� Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r. - w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47,  

poz. 401); 

� Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia                    

2 wrze śnia 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-u żytkowego (Dz.U nr 202, 

poz.2072); 

� Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia                  

11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobów deklarowania  

wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198.poz.2041). 

 
 

Rozumie si ę, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawarto ści ą i wymaganiami. Zastosowanie b ędą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm (datowane nie pó źniej ni ż 30 dni przed 

dat ą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Roboty b ędą wykonywane w bezpieczny sposób, ści śle w zgodzie 

z Polskimi Normami i przepisami obowi ązuj ącymi w Polskim 

Prawie Budowlanym. 

Wykonawca jest zobowi ązany do przestrzegania innych norm 

krajowych, które obowi ązuj ą w zwi ązku z wykonaniem prac 

obj ętych umow ą. Zakłada si ę, że Wykonawca dogł ębnie 

zaznajomił si ę z tre ści ą i wymaganiami tych norm. 

 

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 19.02.2018 r. 
 
 
 
 
 

Opracował: 

Michał Sopicki  
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