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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym wykonania: Rozbiórka budynków 

gospodarczych przyporządkowanych do budynku pustostanu ul. Działkowców 12A w Bielsku-Białej 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Specyfikacja techniczna stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących 

w szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

• Rozbiórka pokrycia papowego oraz konstrukcji dachowej drewnianej 

• Rozbiórka murów, słupów oraz kominów wolnostojących 

• Wywóz oraz utylizacja papy 

• wywóz oraz utylizacja gruzu 

• prace porządkowe: plantowanie gruntu, humusowanie oraz obsiew trawą. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do robót towarzyszących zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a nie są wymienione 

w umowie, w szczególności: 

− utrzymanie i likwidacja placu budowy 

− utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami 

− działania ochronne zgodne z warunkami BHP 

− dostarczenie materiałów eksploatacyjnych 

− utrzymanie drobnych urządzeń 

− zabezpieczenie robót przed wodą opadową 

− usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 
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wykonywanych przez wykonawcę. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy 

przez zamawiającego stanowią część umowy. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości 

docelowe. Cechy materiałów i wyrobów powinny wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość obiektu, to takie materiały i roboty 

nie zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w okresie 

trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Obszar prowadzenia robót powinien 

być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega 

odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę tj. winien być uwzględniony w cenie kontraktowej. 

Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 

przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach 

budowlano - montażowych. 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jeśli jest 

wymagany) oraz co najmniej jeden egzemplarz każdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego robót. 

 

Oznakowanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa 

budowlanego. 

 

Zaplecze dla Wykonawcy 

Zamawiający przekaże teren będący w jego dyspozycji na cele urządzenia zaplecza Wykonawcy. 
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Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie z mediów (zasilanie energetyczne, 

zaopatrzenie w wodę i kanalizacje, itp.). Jeżeli teren, którym dysponuje Zamawiający okaże się 

niewystarczający na cele zaplecza Wykonawca załatwi sobie dodatkowy teren własnym staraniem i na 

własny koszt. Koszty te Wykonawca winien uwzględnić w pozycjach podstawowych robót. 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów oraz wywozie gruzu. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich elementów uszkodzonych dróg, chodników, trawników w wyniku przewozu nadmiernie 

obciążonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 

 

Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i 

chodników publicznych, trawników. A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

Zabezpieczenia interesów osób trzecich: 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, tj. kable itp. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 

 

 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie 

utrzymywać teren budowy w należytym porządku oraz podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 

celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
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• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 c) możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 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. 

 

BHP na budowie 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ udzieli 

szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie pracowników 

a w szczególności dopuszczenie do prac na wysokości pracowników. 

BHP na terenie placu budowy musi być zgodne z obowiązującą Rozporządzeniem ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 

jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650 , z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra 

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

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ). 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych 

 

45111100 – 9 Roboty w zakresie rozbiórek, burzenia 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

1.6. Określenia podstawowe 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
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do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą i Projektantem. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja obrazująca całość wykonanych robót 

(bez wykazywania stanu obiektu przed modernizacja). 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do 

wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez 

Zamawiającego 

Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego którym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

robót. 

Projekt budowlany - dokumentacja projektowa, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - jest to zbiór wymagań 

technicznych związanych z realizacja obiektów, kontrola i odbiorem poszczególnych elementów robót. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony 

do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralna całość użytkową; 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów i wyrobów budowlanych 

Materiały i wyroby budowlane  przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od 

takich wytwórców i producentów aby  posiadały: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z 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 
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2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny. Miejsca czasowego składowania materiałów w 

obrębie terenu budowy będą uzgodnione z Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzęt będący 

własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne 

do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony do użytkowania przekraczający obowiązujące 

normy będzie użytkowany w sposób zapewniający ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób 

trzecich. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące 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 

projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

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 nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

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

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

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

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej. Wszelkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z projektem, 

szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru 

robót budowlano montażowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentów oraz 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu określenia jakości wykonywanych robót należy po 

zakończeniu każdego etapu robót dokonać komisyjnych odbiorów. 

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem. 

Należy zadbać o to aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół pracowników dysponujący 

właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak , aby roboty były wykonywane w sposób 

ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie prac. 

5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy 

Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez 

Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach 

i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Obowiązki Wykonawcy i Inspektora określają Warunki Ogólne i Warunki Szczególne Przetargu oraz 

Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowę. Wykonawca załatwia wszelkie wymagane przepisami 

obowiązującego prawa uzgodnienia, zgody, pozwolenia oraz oceny i badania, które są niezbędne do 

wykonania robót, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie 
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z obowiązującym prawem i przepisami). 

5.3. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

Przed przystąpieniem do robót ustalić metodę rozbiórki. Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy 

zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych oraz zabezpieczyć interesu osób trzecich 

w bezpośrednim sąsiedztwie rozbiórki. Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby zniszczyć 

innych elementów. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności  

przestrzegając przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z wszystkich elementów ujętych w dokumentacji projektowej, ST 

lub wskazanych przez Zamawiającego. Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie 

w sposób uzgodniony z Zamawiającym. W ramach wykonania robot rozbiórkowych w zakres obowiązków 

Wykonawcy wchodzą również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpor, rusztowań umożliwiających wykonanie robót, 

- prowadzenie robot rozbiórkowych we właściwy sposób i kolejności nie powodującej zachwiania statyki 

demontowanych elementów, 

- transport narzędzi i wszelkiego rodzaju sprzętu pomocniczego, 

- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów uzyskanych z rozbiórki, 

- utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia 

gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół bezpośredniej strefy 

roboczej oraz wywieszenie znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów 

- uprzątnięcie placu budowy 

- wywiezienie zbędnego gruzu oraz papy na składowisko. 

Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki . Kierownik robót 

powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu oraz papy, miejsca 

gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. 

Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek : 

- należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części 

murów, stropy pozbawione części podpór i tym podobne; 

- gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie wolno gruzu 

wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy; 

- rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio 
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warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych; 

- do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne; 

- elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi; 

- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być zabezpieczeni 

pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli nie 

rozbieranych w tym momencie. 

Elementy i materiały  zakwalifikowane przez właściciela budynku do odzysku należy oczyścić i składować 

na wskazanym miejscu na placu rozbiórki. 

W pierwszej kolejności należy zdemontować stolarkę okienną i drzwiową oraz ścianki działowe. 

Rozbiórka dachu obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego i rozbiórkę konstrukcji dachu. Po usunięciu 

pokrycia rozpoczyna się rozbiórkę konstrukcji dachu. Rozbiórkę konstrukcji drewnianej, wykonanej jako 

wiązanie krokwiowe, zaczyna się od rozbiórki ołacenia, przy czym należy zdejmować wszystkie łaty lub 

deski deskowania nie pod rząd, lecz zostawiając co 1,20-1,50m po dwie łaty lub deski dla zapewnienia 

sztywności krokwi w kierunku podłużnym budynku i możliwości poruszania się po nich. Następnie rozbiera 

się konstrukcję wiązania dachowego. Przed przystąpieniem do rozbiórki konstrukcji dachowej konieczne 

jest zbadanie jej stanu. Właściwą rozbiórkę można rozpocząć po wzmocnieniu łatami elementów 

zagrożonych. 

Ściany nośne można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń. Rozbiórkę ścian otynkowanych 

należy rozpocząć od odbicia tynków, po czym po usunięciu z miejsca roboczego gruzu można rozebrać 

ściany. Materiały uzyskane z rozbiórki ścian należy ostrożnie opuszczać w dół i przetransportować na 

miejsce składowania. Ściany rozbierać ostrożnie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. 

5.4. Transport gruzu i papy 

Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości mas 

gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, 

sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz 

występujących warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod 

załadunek gruzu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania 

materiałów porozbiórkowych. 

Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu. Ze względu na 

sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany: 

- transport ręczny; 

- transport mechaniczny. 

Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na 

niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania gruzu z dużych 
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wysokości i tym podobne urządzenia. 

Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że zarówno gruz, jak i papa, z terenu budowy 

w odpowiedniej ilości i asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli zachodzi 

taka konieczność – zutylizowany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Elementy kontroli jakości robót: 

 Zasady kontroli jakości robót, 

 Pobieranie próbek, 

 Badania i pomiary, 

 Certyfikaty i deklaracje, 

 Dokumenty budowy. 

Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. 

6.2. Kontrola i zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 

6.3. Dokumenty budowy 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w formie pisemnej 

do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą wykonawcy w formie pisemnej. 

Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania palcu budowy, umowa, protokoły odbioru robót, 

protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 

6.4. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, przebieg Robót, trudności 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

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

odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera 

do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy Robót. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
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Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jednostką obmiaru są jednostki miary 

wynikające z poszczególnych pozycji przedmiarowych. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

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

i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi 

do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, 

metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi normami 

nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy 

punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy 

obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie 

z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną 

wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym 

rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane 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 przez cały 

okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
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w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się 

w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym 

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

dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca w dzienniku budowy oraz 

telefonicznie lub na piśmie. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie od daty zawiadomienia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań inspektor nadzoru ustala zakres robót 

poprawkowych oraz wyznacza termin ich ponownego odbioru. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. Całkowite zakończenie 

robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika budowy 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien 

nastąpić w terminie ustalonym zgodnie z umową, licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 

zamawiającego w obecności zamawiającego przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
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dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach odbiega od 

wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja wyznacza  Decyzję o tym, czy 

roboty kwalifikują się do odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o dokumentację 

i specyfikacje. 

Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami 

- dokumentację potwierdzającą składowanie i utylizację materiałów rozbiórkowych 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

Cena wykonania robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Nie przewiduje się 

odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. Podstawą płatności jest faktura VAT 

wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia 

zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT:   

1. Podstawą do wykonania robót jest dokumentacja projektowa 

2. Przepisy związane: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.Nr 156 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz.953), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48, poz.401). 

3. Normy: 

- Dziennik Ustaw Nr 62 z dnia 20.06.2001 – Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 „O odpadach” 
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− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz. 1126 z 2000r. 

z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0) 

− Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo Ogólne 

 


