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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania sali konferencyjnej w budynku biuro-
wym ZWiK w Zielonej Górze w zakresie:  

budowy pomieszczeń biurowych i technicznych w obszarze sali; wzmocnienia konstrukcji stalowych 
dźwigarów dachowych; zabudowy sufitu podwieszonego; wydzielenia pożarowego obszaru budynku 
w poziomie parteru należącego do ZWiK; budowa WC męskiego poprzez przebudowę pom. gospo-
darczego; przebudowa istn. WC damskiego; przebudowa istniejących pomieszczeń biurowych na po-
mieszczenie kasy i windykacji, remont posadzek i schodów wewnętrznych, wypraw na ścianach  i su-
fitach, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej; budowa wentylacji mechanicznej w obszarze biur  
powstałych  na „sali konferencyjnej” i pokoju śniadań : remont, przebudowa i modernizacja instalacji 
sanitarnych i elektrycznych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi jeden z dokumentów przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obszaru sali konferencyjnej w  budynku biu-
rowym ZWiK w Zielonej Górze.   

Szczegółowy zakres robót zawarty został w opracowanym projekcie budowlanym i wykonaw-
czym /opisy techniczne + rysunki + przedmiar robót /.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze spe-
cyfikacją techniczną, z Projektem budowlanym, z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, 
sztuką budowlaną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy, oraz egzemplarz Projektu budowlanego i wykonawczego z pozwoleniem na budowę 
i specyfikacją techniczną.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomia-
rowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonaw-
ca odtworzy i utrwali na własny koszt. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych /Specyfikacja Techniczna , Projekt Budowlany/, a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, oraz przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących w pobliżu miejsca budowy instalacji we-
wnętrznych  i za urządzenia podziemne. Przed rozpoczęciem robót dokona ich dokładnej lokalizacji 
przy współudziale przedstawicieli właściciela tych urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznacze-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzo-
ru, Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu na-
praw.  

Podczas realizacji robót ,Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie budynku biurowego  
ZWiK w Zielonej Górze.  
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież 
ochronną dla osób zatrudnionych na budowie oraz wykona niezbędne zabezpieczenia przed przedo-
stawaniem się brudu i pyłu poza obszar wykonywanych robót /plac budowy/. Roboty budowlane będą 
wykonywane w czynnym /użytkowanym/ budynku biurowym – wykonawca będzie zobowiązany do 
odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc w których prowadzone będą roboty budowlane. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z przedmiotowymi robotami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót w czynnym obiekcie budowlanym.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać atesty i spełniać wymaga-
nia stawiane takim materiałom, a w szczególności posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania 
potwierdzające spełnienie odpowiednich norm. Wykonawca zapewni odpowiednie przechowywanie i 
składowanie materiałów do czasu ich wbudowania. Materiały winny być składowane tak, aby zacho-
wały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

• ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 161 poz. 
1279 z późniejszymi zmianami),  

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 
881).  

• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 
1360, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wyma-
ganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

Roboty betonowe – podbudowa pod stopnie schodowe, wylewki wyrównujące podłoża   

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tych robót są:  

• beton i zaprawy betonowe jako gotowe kompozycje suche,  

• materiały izolacyjne,  

• zaprawa cementowa,  

2.2. Beton i jego składniki.  

Beton konstrukcyjny powinien odpowiadać wymogom normy PN-EN 206-1:2003.  

Kruszywo powinno odpowiadać wymogom normy PN-EN 12620+A1:2008 oraz być dobrane 
wg ciągłej krzywej uziarnienia.  

Woda zarobowa powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008:2004.  

            Cement portlandzki CEM I klasy 42,5 N;  

2.2.1. Chudy beton.  

Beton klasy C8/10 (B10) wg PN-EN 206-1:2003.  

2.2.2. Domieszki i dodatki do betonu.  

Zaleca się – w razie konieczności - stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o 
działaniu:  
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• uplastyczniającym,  

• przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  

2.3. Rusztowania i deskowanie.  

Zaleca się stosowanie rusztowań i deskowań, inwentaryzowanych, wielokrotnego użycia, któ-
re powinny odpowiadać warunkom normy PN-M-47850:1990 i być wykonane zgodnie z projektem. 
Sposób montażu powinien być podany w instrukcji.  

2.4. Konstrukcje stalowe 

Konstrukcja stalowa – wzmocnienie dźwigarów dachowych, podkonstrukcja pod sufit podwieszony, 
zawieszenie centrali wentylacyjnej,  nadproże, barierki ochronne  

Materiały stosowane przy wykonaniu konstrukcji stalowej: 

stal kształtowa S235 i stal nierdzewna polerowana 

śruby z podkładkami i nakrętkami klasy 5.8  

elektrody E42 3 1Ni R  

• farba epoksydowa podkładowa pigmentowana fosforanem cynku SikaCor EP Primergr. 60µm 
– ilość warstw 1 - kolor RAL 6018 

• farba poliuretanowa nawierzchniowa SikaCor EG 5 gr. 60µm – ilość warstw 1 – kolor RAL 
6018 

• łączna grubość warstw 120 µm 

Elementy wzmacniane dźwigarów dachowych  będą przed spawaniem i przed  malowaniem śrutowane 
lub piaskowane do klasy czystości Sa 2½ . 

Podkonstrukcja pod sufit podwieszony jest w całości ocynkowana ogniowo - grubość powłoki 70 mi-
krometrów. 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczą-
ce źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Sprzęt do robót rozbiórkowych 

Sprzęt używany do robot rozbiórkowych będzie składał się z rusztowań stalowych, narzędzi 
ręcznych oraz z elektronarzędzi. Wszystkie narzędzia i sprzęt mechaniczny – powinny spełniać wy-
magania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu elek-
trycznego udarowo-obrotowego i pił do cięcia stali i betonu, jak: wiertarki udarowe, piły do cięcia be-
tonu i do cięcia stali, elektryczne młotki udarowe – powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną 
gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Wykonawca jest zobowią-
zany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wy-
konywanych robót Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjal-
nie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 
Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  

3.2. Sprzęt do montażu i przygotowania  podkonstrukcji i nadproży 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu lekkich podkonstrukcji w obiektach budowla-
nych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności 
wszystkie rodzaje sprzętu, jak: piły do cięcia, szlifierki,  giętarki, spawarki powinny być sprawne oraz 
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posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miej-
sca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone.  

3.3. Sprzęt do przygotowywania i układania  zapraw cementowych  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspek-
tora nadzoru. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu . Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki  przystosowane do podawania mie-
szanek plastycznych. Sprzęt budowlany związany z robotami betonowymi, powinien odpowiadać pod 
względem typów oraz ilości, wymaganiom zawartym w opisie organizacji i metod robót wykonanym 
przez Wykonawcę. Ilości oraz rodzaj usprzętowienia placu budowy musi wynikać z ilości oraz inten-
sywności robót betonowych i naprawczych przewidywanych do realizacji. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST 
i  dokumentacji projektowej. Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i goto-
wości do pracy  

 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie  
środki transportu. 

Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodli-
wych czynników atmosferycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca będzie usu-
wać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych, dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budynku biurowego w obszarze prowadzo-
nych robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do posesji i na terenie 
budowy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia na polecenie Inspektora Nadzo-
ru będą usunięte z terenu budowy.  

4.2. Transport materiałów  

Transport i składowanie materiałów budowlanych 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów budowlanych – takich jak cegła; 
styropian; materiały izolacyjne w rolkach i w pojemnikach, elementy konstrukcji stalowych i podkon-
strukcji – powinny odbywać się tak, aby zachować ich parametry techniczne. Materiały składowane na 
budowie muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z zamówieniem, oraz za ja-
kość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
i wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty należy prowadzić tak, aby po ich 
zakończeniu zapewnione zostało prawidłowe użytkowanie przebudowanej sali konferencyjnej oraz 
pomieszczeń związanych . Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
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wyznaczenie położenia ścian i ścianek działowych, sufitów podwieszonego, rozmieszczenie instalacji 
sanitarnych i instalacji elektrycznych.   

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do budowy – przebudowa sali konferencyjnej wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania  – Wykonawca dokona wytyczenia wysokościowego i poziomego projektowanych sufi-
tów i położenia ścian wydzielających i ścianek działowych oraz przebudowy schodów wewnętrznych 
a szkice sytuacyjne przekaże Inspektorowi Nadzoru.  

5.3. Roboty ogólnobudowlane 

Zakres robót ogólnobudowlanych projektowanej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obej-
muje: 
– wzmocnienie konstrukcji stalowych dźwigarów dachowych i zabezpieczeń antykorozyjnych 

- wykonanie wymurowań ścian wydzielających i ścian działowych oraz tynków 

- wykonanie wyburzeń fragmentów ścian w rejonie otworów drzwiowych i zamurowani, zabudowa 
nadproży 

- wykonanie instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych 

- wykonanie podkonstrukcji pod sufity podwieszone i zabudowa sufitu z płyt GKF oraz sufitu rastro-
wego 600x600mm  

- wykonanie wyburzeń starych powłok i wykładzin na posadzkach i na schodach wewnętrznych 

- wykonanie ścianek wydzielających pomieszczenia biurowe 

- demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej, montaż obudowy parapetów / okładzin/ 

- montaż schodów wewnętrznych /okładzin/, barierek, wykładzin podłogowych 

– tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów 

– wykonanie napraw /ewentualnie koniecznych uzupełnień/ obróbek blacharskich, instalacji odgro-
mowej, wykonanie uszczelnień w zakresie izolacji przeciwwilgociowych itp. 

5.4. Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające 

Zakres robót rozbiórkowych został określony w projekcie budowlanym i obejmuje on: 

– rozbiórkę schodów wewnętrznych w całości, posadzek lastrykowych i innych wykładzin podłogo-
wych na sali i pomieszczeniach związanych.  

– rozbiórkę istniejących okładzin boazeryjnych na ścianach i sufitach w obszarze własności ZWiK. 

– wyburzenie części ściany przy powiększaniu otworów drzwiowych lub ich przesunięciu., zabudowa 
stalowa nadproży, zabudowa części otworów w ścianach wewnętrznych, zabudowa części naświetli 
dachowych 

– roboty związane z ciągłym zabezpieczanie obszaru wykonywanych robót przed przenikaniem pyłu i 
innych zanieczyszczeń w obszary czynnego budynku biurowego..  

5.5. Roboty montażowe przy wzmacnianiu konstrukcji stalowych  oraz zabezpieczenia antyko-
rozyjne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06200 i 
postanowieniami umowy. 

Przygotowanie do wykonania konstrukcji stalowej 

1) zakup materiałów wskazanych do wykonania konstrukcji 

2) dobranie metody spawania i materiałów spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji spawa-
nej, klasy złączy spawanych, spawanego materiału i pozycji spawania 

Prace przygotowawcze w zakresie montażu konstrukcji 
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• oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji, konieczne piaskowanie powierzchni 

• wyznaczenie osi i rzędnych w miejscach montażu elementów konstrukcji 

• wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące na ścianach, osadzenie śrub kotwiących 
wklejanych do środowiska gazobetonu. 

Prace przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego 

Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego polega na :  

• Oczyszczeniu wstępnym polegającym na wyrównaniu nierówności, w tym usunięciu zadzio-
rów, nierówności, zaokrągleń krawędzi, wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu oraz 
wyrównaniu szczelin powstałych w miejscach łączenia elementów 

• Oczyszczeniu właściwym mające na celu usunięcie zgorzeliny, rdzy olejów i smarów, produk-
tów spawania, wilgoci a także innych zanieczyszczeń oraz nadaniu podłożu odpowiedniej 
chropowatości; zalecane zastosowanie piaskowania powierzchni prętów także ze względu na 
zagęszczenie prętów we węzłach dźwigarów kratowych 

• wykonanie powłoki malarskiej farbami antykorozyjnymi  

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane są w 
normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z ST, 
Dokumentacją Projektowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Tech-
nicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić jakość materiałów dowiezio-
nych na plac budowy z ich atestami i świadectwami.  

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w za-
kresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami za-
wartymi w Normach. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady odbioru robót  

– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

– odbiór końcowy.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami In-
spektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
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7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ko-
rekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

7.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i dokonuje się go wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym.  

7.4 Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie 14 dni ustalonym przez Zamawiającego, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie poniżej pt. „ Dokumenty do odbioru końcowego Robót”  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych do-
kumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze ST i 
Dokumentacją Projektową.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trak-
cie odbiorów robót zanikających i częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniają-
cych i poprawkowych.  

Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego sporządzony wg ustalonego wzoru przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wyko-
nawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Specyfikację techniczną  

• Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami /dokumentacja powykonawcza/  

• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru /jeżeli były spisywane poza Dziennikiem Budowy/ z 
udokumentowaniem wykonania jego zaleceń  

• Dzienniki budowy i ewentualnie księgi obmiaru  

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

• Operat geodezyjny z inwentaryzacji powykonawczej   

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych lub uzupełnia-
jących wyznacza Komisja.  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  



 9 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając In-
spektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

7.5. Gwarancja  

Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na wykonywany przedmiot umowy. Gwarancja 
36 miesięcy dotyczy /niezależnie od czasu gwarancji udzielanego przez innych producentów materia-
łów i urządzeń/ wszystkich wbudowanych materiałów, wyposażenia i wykonawstwa.  

Karta Gwarancyjna i będące w niej zapisy, będą także stanowiły podstawę do zwrotu Wyko-
nawcy należności ewentualnej kaucji gwarancyjnej.  

Okres gwarancji liczy się od dnia następnego po podpisaniu protokółu końcowego. Po upły-
wie gwarancji odbędzie się odbiór ostateczny.  

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI,  

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na etapie przetargu. 
Cena ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
przedmiot zamówienia określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na 
czas wykonywania robót.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

• zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza  

• normy i aprobaty techniczne 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Normy  

1) PN-B-06712 Kruszywa mineralne  

2) PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i 
mieszanka  

3) PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

4) PN-86/B-2480 Grunty budowlane, podział ,nazwy, symbole i określenia  

5) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 

6) PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i  wkrętów. 

7) PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 

8) PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki. 

9) PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na 
gorąco 

10) PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych Przygotowanie 
brzegów do spawania 

11) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania 
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12) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 

13) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości 
oględzin zewnętrznych. 

14) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki  

15) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty ziemne i fundamento-
we. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Konstrukcje stalowe. Warszawa2004. 

16) Instrukcje zabezpieczania przed korozją konstrukcji stalowych i betonowych.  

 

 

                                                                                           ………………………………… 


