
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Roboty budowlane  polegające na wymianie (dostawa i montaż) dźwigu osobowego 

 

Adres:  

ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 

 

Inwestor (Zamawiający):   

Akademia Muzyczna w Gdańsku 

ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 

 

kod CPV: 

42416100-6: windy 
45000000-7: roboty budowlane 
45111300-1: roboty rozbiórkowe 
45111220-6: roboty w zakresie usuwania gruzu 
45223100-7: montaż konstrukcji metalowych 
45313100-5: instalowanie wind 
45400000-1: roboty wykończeniowe 
45312100-8: instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  
 
 
 
Opracowanie: 
Usługi Budowlane Marek Skolimowski 
80-299 Gdańsk ul. Wodnika 1A 
tel. 58 762 70 80; fax 58 554 85 86; kom. 501 034 400 

 
 

 

 

GDAŃSK, CZERWIEC 2015 



 
 

2 | S t r o n a  
 

 

1.    WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 
Roboty budowlane  polegające na wymianie (dostawa i montaż) dźwigu osobowego  

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podczas realizacji zamówienia wymienionego w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Jako część dokumentów przetargowych i Kontraktowych ST powinna być stosowana w 
zgodności z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu. 
Wykonawca będzie się stosował do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach 
nieopisanych przez Specyfikacje Techniczną będącą składową częścią dokumentów 
przetargowych. 

1.4. Podstawa opracowania 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
Prawo zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz.177, Nr 96 poz. 959, 
Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 
1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 
676 oraz z 2003r. Nr 80 poz. 718); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 
401); 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 
• Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5 listopad 

2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); 
• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudnia 2001r. zmieniające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów 
według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 

• Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi; 

• Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania 
zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych. 

1.5. Warunki dotyczące przetargu i przygotowania oferty 
• Części składowe dokumentacji przetargowej mają charakter uzupełniający się 

wzajemnie. Oferta Wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z 
realizacją robót, o których informacja znajduje się w dokumentacji przetargowej  oraz 
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tych, które Wykonawca powinien uwzględnić przy realizacji robót . 
• Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia w wycenie wszystkich materiałów, również 

pomocniczych, wszystkich niezbędnych robót i pracy sprzętu, wszystkich kosztów 
niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz koniecznych z punktu widzenia 
sztuki budowlanej, które nie zostały sprecyzowane w dokumentacji przetargowej. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie ilości robót tak, aby 
obejmowały one kompletną i poprawną realizację robót. Wykonawca winien 
zweryfikować obmiary na podstawie dokumentacji, wizji lokalnej, zasad sztuki 
budowlanej i doświadczeń przy podobnych realizacjach. 

1.6. Warunki dotyczące realizacji budowy 
• Dokumentacja przetargowa będzie załącznikiem do umowy o wykonanie robót 

budowlanych.  
• Wykonawca jest zobowiązany do prezentacji próbek wszystkich materiałów oraz uzyskania 

akceptacji Inżyniera przed ich wbudowaniem. 
• Wykonawca jest zobowiązany do prezentacji kart katalogowych, elementów i urządzeń 

instalacyjnych widocznych bądź mających wpływ na standard budynku do akceptacji 
Inżyniera.  

• Przy wykonywaniu prac Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zaleceń zawartych w 
kartach materiałowych i zasad wykonywania podanych przez producentów stosowanych 
materiałów. 

• Dopuszczalne jest stosowanie materiałów jedynie nowych i wolnych od wad. Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania wyłącznie materiałów posiadających ważne certyfikaty i 
deklaracje zgodności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosowane wyroby i materiały 
powinny spełniać obowiązujące normy i przepisy. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
ważność aprobat i certyfikatów na wyroby przed ich zastosowaniem. 

• Przy wykonywaniu wszystkich robót należy przestrzegać wymagań Polskich Norm, 
przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. 

• Zabronione jest wbudowanie materiałów zawierających następujące materiały: cement 
glinowy, wełna drzewna, chlorek wapniowy, azbest, kruszywa naturalne z domieszką soli, 
formaldehydy, włókna mineralne (śr.< 3 mikronów, dł.< 200 mikronów), płytki wapienno-
krzemowe i inne szkodliwe dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

1.7. Ogólny opis stanu istniejącego i planowanych robót objętych ST 
1.7.1. Opis stanu istniejącego 

Prace budowlano-montażowe prowadzone będą wewnątrz budynku hotelowego „Dom 
Muzyka”  (ul. Łąkowej 1-2,Gdańsk). 

1.7.2. Zakres robót objętych ST 
Przedmiotem ST są roboty budowlano-montażowe które obejmują:  

 
1) roboty przygotowawcze: 
a) zabezpieczenie terenu budowy; 
b) zabezpieczenie pomieszczeń przed zabrudzeniami w trakcie wykonywania robót w tym:  
- zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się pyłu i brudu na inne części budynku; 
- zabezpieczenie chodnika dywanowego, wykładziny dywanowej wraz z opaskami na korytarzach 
Domu Muzyka; 
 
2) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
Demontaż wewnętrznego dźwigu osobowego. Gabaryty budowlane szybu: szer. 2100mm (zawężenie 
do 1800mm od poziomu „0” do dna podszybia), gł. 1870mm. Podszybie 1190mm, nadszybie 
4000mm, bez maszynowni, wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna szybu. 
W skład zespołów i elementów składowych elektrycznego dźwigu osobowego o nr fabrycznym 
238124, zamontowanego w budynku, wchodzą: 
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1) zespół napędowy, 
2) rama kabiny z chwytaczami ślizgowymi, 
3) kabina, 
4) drzwi szybowe i kabinowe, 
5) osprzęt elektryczny, 
6) liny nośne, 
7) lina ogranicznika prędkości, 
8) ogranicznik prędkości, 
9) zderzaki kabinowe i przeciwwagi, 
10) tablica sterowa, 
11) osprzęt montażowy mechaniczny, 
12) przeciwwaga, 
13) prowadnice kabinowe, 
14) prowadnice przeciwwagi, 

   
3) roboty instalacyjne:  
- doprowadzenie instalacji teletechnicznej do szybu windy z Rop. IV piętrze; szczegółowe rozwiązania 
wskazano w planie instalacji przeciwpożarowej, stanowiącym załącznik do SIWZ oraz w projekcie 
(stanowiącym załącznik do SIWZ) okablowania dla windy (dźwigu) w zakresie  centrali SSP; projekt 
zawiera również opis położenia instalacji telefonicznej (teletechnicznej), który nie stanowi 
przedmiotu zamówienia; Wykonawca ma wykonać tylko roboty w zakresie instalacji ppoż.; 
Moduł adresowalny pętlowy typ IO2031C dwa wejścia jedno wyjście dla centrali FP1216 ARITECH 
wpiąć w pętlę SSP doprowadzić przewód NGKs 3 x 1,5 do Sterownika Windy. Przewód podłączyć w 
Centrali do wolnego styku NC/ NO zgodnie z wymaganiami dostawcy windy.  W momencie wykrycia 
pożaru następuje zmiana stanu styku i przekazanie informacji do WINDY Moduł wykonać na ostatniej 
kondygnacji); Przed podjęciem robót związanych z instalacją przeciwpożarową  (podłączeniem 
systemu do windy i przeprogramowaniem centrali) Wykonawca skonsultuje sposób tego wykonania z 
Zamawiającym.    
 
4) remont szybu windowego: 
- wyrównanie sfalowań tynku i zapełnienie ubytków po zdemontowanych urządzeniach 
windy, 
- zagruntowanie powierzchni tynku, 
- malowanie farbami emulsyjnymi do wymalowani wewnętrznych w kolorze białym; 
5) roboty towarzyszące:  
- usunięcie, wywóz i utylizacja gruzu, odpadów i elementów z rozbiórki, 
- prace porządkowe; 
 
6) dostawa kompletnego dźwigu osobowego, o parametrach wskazanych w punkcie 7 poniżej; dźwig 
ma być fabrycznie nowy, kompletny, sprawny i gotowy do pełnego użytkowania bez żadnych 
dodatkowych zakupów  i inwestycji;  
7) roboty montażowe dźwigu osobowego o parametrach: 
1 szt. dźwigu osobowego elektrycznego linowego lub pasowego, cichego (cała praca dźwigu nie może 
przekroczyć 60dB), odpowiadającego wymogom stawianym w windach osobowych w budynkach 
użyteczności publicznej o następujących parametrach technicznych: 
 

Udźwig 
nominalny 

Min 675 kg  

Liczba 
przystanków 

5 (Parter, I p, II p, IIIp i IV p.) 

Ilość dojść 5 – rozmieszczonych dwustronnie 
Prędkość 1,0m/s 
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Wysokość 
podnoszenia 

15,1 m 

Napęd - napęd elektryczny bezreduktorowy; 
- umieszczony w szybie; 
- regulowany falownikowo z enkoderem, z płynną regulacją prędkości; 
- linowy lub pasowy, przy czym jeśli wymagane jest urządzenie sprawdzające stan 
zużycia pasów będzie ono ujęte w cenie dźwigu; 

Sterowanie - sterowanie mikroprocesorowe, simplex;  
- zbiorczość góra/ dół; 
- z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych i funkcji specjalnych; 
- zapis usterek w pamięci procesora. Sterownik rejestruje ilość jazd i minimum 25 
ostatnich usterek w pracy dźwigu w pamięci dostępnej po zaniku zasilania. Usterki 
zapisywane są wraz z numerem przystanku (pozycja kabiny); 
- system zdalnego monitoringu pracy dźwigu, informujący natychmiast o powstałej 
usterce centrum monitoringu firmy serwisującej; 
- dźwig nie wymaga użycia dodatkowego urządzenia do konserwacji i/lub 
przeprowadzenia niektórych badań (tzw. testera). Dopuszcza się dźwig z użyciem 
dodatkowego urządzenia do konserwacji i/lub przeprowadzenia niektórych badań 
(tzw. testera). Urządzenie to musi być wówczas zawarte w cenie oferty, stanowiąc 
część przedmiotu zamówienia; 
- dostęp do parametrów sterowania dźwigu i rejestru usterek jest umożliwiony w 
trybie tekstowym w języku polskim i angielskim; lub w postaci kodów błędów 
dokładnie opisanych w instrukcji obsługi; 
- rozpoznawanie przez sterownik jazdy pustej kabiny (tzn. jeżeli system wykryje, że na 
dwóch kolejnych przystankach nikt nie wsiądzie,  lub nie wysiądzie z kabiny wszystkie 
dyspozycje zostaną skasowane - zabezpieczenie przed zabawą dźwigiem przez np. 
dzieci);  
- szafa sterowa na ostatnim przystanku, w ościeżnicy drzwi szybowych, zlicowana z 
ościeżami; 
- funkcja „Stand-by”; 
- interkom; 
- gong; 

Drzwi - szybowe i kabinowe otwierane automatycznie, teleskopowe dwu panelowe, o 
wymiarach 900x2000mm, wykonane ze stali nierdzewnej fakturowanej o strukturze 
wzór płótno, bez odporności ogniowej, z progami aluminiowymi, każde z drzwi 
wykonane z jednolitego elementu bez łączeń; 
- z regulowaną prędkością zamykania i otwierania drzwi oraz czasami otwarcia;  
- drzwi kabinowe dodatkowo wyposażone w kurtynę świetlną min 8 punktową; 

Kabina - kabina przelotowa o wymiarach (mm):  1.200szer. x 1.400gł. x 2.150wys. 
Zamawiający dopuszcza inne wymiary kabiny pod warunkiem utrzymania udźwigu 
(min. 675 kg) oraz dokonania przez Wykonawcę stosownych pomiarów szybu; 
- ściany kabiny panelowe w pionie, wykładane laminatem o grubości minimum 
0,8mm, strukturze gładkiej (SEI) w kolorze równoważnym do 868 SEI Grigio Medio; 
- panele ścienne: po stronie z lustrem - o tej samej szerokości po obu stronach lustra 
lub jeden panel bez łączeń na całą szerokość/wysokość kabiny, po stronie z panelem 
dyspozycji - o tej samej szerokości po obu stronach panelu lub jeden panel bez łączeń 
na całą szerokość/ wysokość kabiny. Szerokość paneli jeśli nie stanowią one jednego 
elementu na przeciwległych ścianach, tj. na ścianie po stronie lustra i na ścianie z 
panelem dyspozycji, może być różna. Panele wykończone kątownikiem wykonanym ze 
stali nierdzewnej satyna o szerokości maksimum 5mm; 
- sufit kabiny podwieszany wykonany ze stali nierdzewnej satyna malowany 



 
 

6 | S t r o n a  
 

proszkowo na kolor najbardziej zbliżony do paneli kabiny (do uzgodnienia z 
Zamawiającym), otwory wykonane w porozumieniu z Zamawiającym wg wzoru 
(rysunek sufitu, stanowiący załącznik do SIWZ); 
- wentylator uruchamiany automatycznie przy ruchu kabiny; 
- podłoga kabiny wyłożona wykładziną podłogową dostarczoną przez Zamawiającego. 
Montaż przez Wykonawcę; 
- lustro umieszczone na prawej ścianie kabiny (w przypadku wejście z parteru) 
wysokość: od cokołu przypodłogowego do sufitu, szerokie na minimum 70 cm, 
klejone, bezpieczne z atestem, o grubości minimum 4,5 mm, zlicowane ze ścianą w 
przypadku dzielonego panelu ściennego; 
- poręcz po 1 stronie okrągła o średnicy minimum 40 mm długości minimum 1200 
mm, zakończona prosto, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej na ścianie 
bocznej (prawa strona od wejścia do kabiny z parteru); 
- cokoły przypodłogowe o wysokości minimum 80 mm, grubości minimum 12mm, 
wykonane ze stali nierdzewnej satyna. 

Oświetlenie - oświetlenie górne kabiny wykonane w technologii LED o zabarwieniu ciepłym 3000- 
4000 K; 
- automatyczne wyłączenie oświetlenia górnego po 5 minutach przestoju windy z 
wykluczeniem postoju związanego z awarią. 

Oświetlenie 
awaryjne 

- utrzymanie przez minimum 2 godz. 

Panel dyspozycji - panel dyspozycji umieszczony po lewej stronie kabiny (wejście z parteru), 
- wysokość od 1050mm do maksymalnej wysokości kabiny,  
- szerokość minimum 195 do maximum 240 mm.  
- szczegóły wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym;  
- wykonany ze stali nierdzewnej satyna; 
- z dźwiękową i świetlną sygnalizacją przeciążenia kabiny; 
- z piętrowskazywaczem LED lub cyfrowym LCD o wymiarach minimum 121x92 mm, 
wysokość cyfry minimum 50mm, wyświetlającym piętro, na którym aktualnie znajduje 
się dźwig, strzałki dalszego kierunku jazdy, datę i godzinę;  
- panel dyspozycji wyposażony w: 

• przyciski otwierania i zamykania drzwi,  
• przyciski dyspozycji przystanków,  
• przycisk alarmowy,  
• głośniki i mikrofon do łączności alarmowej oraz powiadamiania głosowego 

(piętro, przeciążenie); 
- przyciski w panelu dyspozycji wraz z obudowami wykonane ze stali szlachetnej 
satyna, kwadratowe (minimum 45mmx45mm – wymiar zewnętrzny z obudową, 
minimum 34mmx34mm – wymiar samego przycisku) wypukłe, napisy wytłaczane 
zaczernione laserem, wysokość znaków minimum 15 mm, podświetlane na biało, 
czerwono lub niebiesko po przyjęciu dyspozycji, grafika Braille’a wytłoczona na 
przycisku;  
- wzór przycisku do uzgodnienia z Zamawiającym; 
- przycisk otwierania drzwi z funkcją blokady zamykania drzwi (bez klucza). Blokada 
otwartych drzwi poprzez kilkusekundowe przytrzymanie przycisku otwarcia drzwi w 
panelu sterowania w kabinie. Zdjęcie blokady automatycznie po upływie 
zaprogramowanego czasu lub poprzez ponowne naciśnięcie przycisku otwarcia drzwi; 
Zamawiający dopuszcza, by blokada drzwi była zdejmowana za pomocą klucza; 

Kasety wezwań - umieszczone pionowo z boku przy wejściu do windy, do montażu w futrynie; 
- wykonane ze stali nierdzewnej, satyna; 
- zintegrowane z ekranem – piętrowskazywaczem LED lub LCD; 
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- przyciski w kasecie wezwań wraz z obudowami wykonane ze stali szlachetnej satyna, 
kwadratowe (minimum 45mmx45mm – wymiar zewnętrzny z obudową, minimum 
34mmx34mm – wymiar samego przycisku) wypukłe piktogramy wytłaczane 
zaczernione laserem, podświetlane na biało, czerwono lub niebiesko po przyjęciu 
dyspozycji; 
- ekrany LCD lub LED mają wyświetlać numer piętra, kierunek jazdy dźwigu, a 
dodatkowo na przystanku głównym informacje o błędach (nazwa i kod błędu). 

Łączność 
alarmowa 

- połączenie telefoniczne możliwe tylko wówczas, gdy dźwig jest w awarii; 
- komunikacja ze służbami ratowniczymi i pracownikami recepcji obiektu 
Zamawiającego poprzez bramkę GSM uruchamiana tylko w momencie awarii dźwigu. 
Opłacenie abonamentu związanego z działaniem łączności GSM i zapewnienie 
sprawności połączeń należy do Wykonawcy. Koszt abonamentu wykonawca ma 
obowiązek ująć w miesięcznej cenie ryczałtowej usługi serwisu (określonej odrębnie w 
SIWZ), którą Wykonawca podaje w formularzu oferty (punkt 2). 

Zjazd awaryjny - w przypadku zaniku napięcia zjazd awaryjny następuje na najbliższy przystanek z 
automatycznym otwarciem drzwi. 

Zjazd pożarowy - integracja z centralką ppoż. budynku (w trakcie jazdy pożarowej należy zapewnić 
ciągłość zasilania); 
- w przypadku alarmu p.poż. zjazd na parter budynku z automatycznym otwarciem 
drzwi. 

Informacja 
głosowa 

- Informacja głosowa w kabinie w kabinie: 
informująca o położeniu windy; 
w 2 językach (pl i ang); 
o treści podanej przez Zamawiającego. 

 
Gabaryty budowlane szybu: szer. szybu 2100mm (zawężenie do 1800 od poziomu „0” do dna 
podszybia), gł. 1870mm. Podszybie 1190mm, nadszybie 4000mm, bez maszynowni, wentylacja 
grawitacyjna nawiewno-wywiewna szybu. 
Zalecane jest uzyskanie maksymalnej powierzchni kabiny. 
 
8) roboty remontowe okładziny ściennej stref wejściowych do windy: 
- usunięcie powłoki malarskiej z okładzin ściennych - paneli fornirowanych, 
- wyrównanie powierzchni, 
- miejscowa wymiana okleiny z dębowego forniru naturalnego, 
- wykonanie scalającej powłoki malarskiej; 
  
9) inne, niewymienione powyżej, niezbędne obróbki budowlane, wraz z robotami towarzyszącymi, 
naprawami i uzupełnieniami związanymi z realizowanymi robotami, w tym między innymi: 
- posprzątanie szybu i korytarzy z ewentualnych zabrudzeń po zakończeniu robót związanych z 
demontażem i montażem dźwigu; 
   
10) opracowanie dokumentacji odbiorowej i rejestracyjnej, tzw. powykonawczej (w zakresie 
wymaganym odpowiednimi przepisami); 
  
11) udokumentowanie przeprowadzenia i opracowanie dokumentacji pomiarów elektrycznych; 
  
12) uzyskanie decyzji, dopuszczającej dźwig osobowy do eksploatacji, wydanej przez Urząd 
Dozoru Technicznego;  zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;  
 
13) przeszkolenie Zamawiającego w obsłudze dźwigu;  
  
14) dostarczenie instrukcji obsługi dźwigu i karty gwarancyjnej w języku polskim.  
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1.8. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

ST – niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; stanowi część 
Dokumentacji Przetargowej; 
Dokumentacja  - jest to dokumentacja przetargowa;  w jej skład wchodzi: 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
- Przedmiaru Robót;  
- projekt okablowania dla windy (dźwigu) w zakresie  centrali SSP; projekt zawiera również 
opis położenia instalacji telefonicznej (teletechnicznej), który nie stanowi przedmiotu 
zamówienia; Wykonawca ma wykonać tylko roboty w zakresie instalacji ppoż.; 
- plan instalacji przeciwpożarowej. 
 
Dziennik budowy – określa Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 
grudnia 1994r.; 
Kierownik budowy – jest to kierownik budowy lub kierownik robót, tj. osoba wyznaczona przez 
Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Kontraktu; 
Inżynier - jest to Inspektor nadzoru, tj. uprawniona osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiającego 
(Inwestora) pełniąca obowiązki Inspektora Nadzoru; 
Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera; 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją, 
zaakceptowane przez Inżyniera; 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
W dokumentacji przyjęto, że do budowy należy stosować materiały odpowiadające 
wymogom określonym w art.10 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r.) oraz 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. 
(00000-01) (Dz. U. Nr113 z dnia 31 sierpnia1998r.) w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 

         2.3. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych    do    robót    
Wykonawca    przedstawi    szczegółowe    informacje    dotyczące proponowanego źródła 
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wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.4. Pozyskiwanie materiałów  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy. 

2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inżyniera w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajduje się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje           
nie korzystnego wpływu na jakość wykonanych robót i stan techniczny obiektu. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba   i   wydajność   sprzętu   będzie   gwarantować   przeprowadzenie   robót,   zgodnie   z   
zasadami określonymi w  Dokumentacji  i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  
sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną prze Inżyniera zdyskwalifikowane i 



 
 

10 | S t r o n a  
 

niedopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte 
z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy na 
własny koszt. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.    Odpowiedzialność Wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją  
oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z Dokumentacją lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier. 
Sprawdzenie robót przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji,  normach  i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Przekazanie terenu (placu) budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót (jeżeli Zamawiający stwierdzi, 
że jest konieczna). 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wszystkie materiały należy składować  tylko w miejscu wyznaczonym przez Inwestora, 
zabezpieczone w sposób trwały przed dostępem osób trzecich. Teren budowy należy 
oznaczyć taśmami i znakami ostrzegawczymi. 

5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w celu uniemożliwienia 
dostępu osobom postronnym w czasie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera i będzie 
zawierała informacje dotyczące kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 



 
 

11 | S t r o n a  
 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie prowadzenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół placu budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 - możliwością powstania pożaru. 

5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy,   na   terenie budowy,   w pomieszczeniach magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały   łatwopalne   będą   składowane   w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi   
przepisami   i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  

5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.  

5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadomił Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na placu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. 

5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach   niebezpiecznych,   szkodliwych   dla   zdrowia,   oraz   niespełniających   
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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5.10. Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa ukończenia robót przez 
Inżyniera oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inżynier może 
wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W tym 
przypadku na poleceniu Inżyniera Wykonawca powinien rozpocząć utrzymanie robót nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

5.12. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 

Punkty poboru: wody, energii elektrycznej, zrzutu ścieków znajdują się na terenie obiektu. 

5.13. Roboty tymczasowe 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z robotami tymczasowymi są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

  

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Jakość 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót gwarantuje wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją oraz poleceniami i ustaleniami.  

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie osiągniecie założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  
wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed    zatwierdzeniem    systemu    kontroli    jakości    Inżynier    może    żądać    od    
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami Kontraktu. 
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  
sprzęt badawczy   posiadają   ważną   legalizację,   zostały   prawidłowo   wykalibrowane   i   
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie   koszty   związane   z   organizowaniem   i   prowadzeniem   badań   materiałów   
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo.  
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Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. 
Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywane przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania, po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać do kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich 
wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją. W takim przypadku całkowite koszty 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wymagane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 
6.7.1. Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dziennik Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony prowadzonych 
robót. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska z podaniem jej stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy 
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protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez 
Wykonawcę i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

• datę przekazanie Wykonawcy Placu Budowy, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 

każdego opóźnienia, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Wszystkie  decyzje  Inżyniera   wpisane   do   Dziennika   Budowy  Wykonawca   podpisuje  z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

6.7.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
każdego z elementu wykonanych robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.7.1 i 6.7.2 następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inżyniera, 
f) korespondencje na budowie. 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty   budowy   będą  przechowywane   na   Placu   Budowy   w   miejscu   odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   spowoduje   jego   natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT  (jeżeli zaistnieje konieczność dokonania obmiaru)   

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru   Robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   Inżyniera   o   
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średnią wysokość i 
minimalną szerokość wymaganą przez normę. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
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będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 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. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary mogą być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy 
robót. Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiór Robót Budowlanych odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisową w Warunkach 
Kontraktu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w dokumentach 
umownych (ofercie) i przyjęta przez Zamawiającego. Cena oferty stanowi wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty (niezbędne do 
prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia). 
 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Kontraktu, ponosi Wykonawca;  

9.3. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich gwarancji wymaganych zgodnie z 
Warunkami Kontraktu ponosi Wykonawca.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentację robót stanowi: 
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 
- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz.U. z 2000 r nr 106,poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami); 

- Protokół odbioru robót; 
- Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, p.14 ustawy Prawo budowlane) tj. w/w 

dokumentacja robot z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i 
specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót. 


