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1.
1.1.

Wstęp
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacje Techniczne stanowią część integralną część
dokumentów przetargowych i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej
specyfikacji. Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji: „ Adaptacja pomieszczeń żłobka w celu

zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku do lat trzech w gminie Pułtusk”.
1.2.

Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych
w punkcie 1.1.
1.3.

Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
1.4.

Podstawowe określenia

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek
przedmiarowych.
Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
Remont budowlany jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym, robót polegających na
odtworzeniu stanu pierwotnego (art. 3 pkt 8 prawa budowlanego[1]). Taka definicja odróżnia remont
od robót polegających na modernizacji, rozbudowie, nadbudowie czy przebudowie obiektu
budowlanego. Dopuszcza się przy remoncie stosowanie innych wyrobów niż były użyte w stanie
pierwotnym. Bieżąca konserwacja nie jest remontem w rozumieniu prawa budowlanego.
W budownictwie remonty dzielą się na:
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bieżące – polegające na wykonywaniu okresowych przeglądów i prowadzeniu prac
konserwatorsko-profilaktycznych, niezbędnych dla utrzymania obiektu (budynku) i jego
otoczenia w należytym stanie technicznym. W ramach tego typu remontów wykonywane są
naprawy, likwidacje przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów budowlanych i
wyposażenia budynków.



interwencyjne – wykonywane są w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych
różnymi, zazwyczaj nagłymi powodami (np. pęknięcie rury, wybuch (gazu), pożar itp.)



kapitalne – polegające na wymianie i naprawie wszystkich zużytych, zniszczonych lub
uszkodzonych elementów budynku i wyposażenia. Remonty kapitalne przeprowadzane są w
celu przywrócenia pierwotnej wartości budynku lub budowli. Remonty kapitalne często
przeprowadza się równolegle z modernizacją, która polega na wykonaniu np. nieistniejących
wcześniej instalacji centralnego ogrzewania.

Adaptacja (łac. adaptatio –

przystosowanie)

– przebudowa pomieszczeń

lub budowli w

celu

spełniania innych niż dotąd funkcji użytkowych. Adaptacja może polegać także na przystosowaniu
istniejącego obiektu do nowych wymagań, bez zmiany jego funkcji. Adaptacja zachowuje wszystkie
walory stylowe istniejącej budowli. Adaptacja budynku lub obiektu budowlanego polega na
zachowaniu częściowej struktury lub kubatury tego obiektu, w celu przystosowania do innego użytku
niż obecnie. W zakresie działań adaptacyjnych możliwa jest jego przebudowa, rozbudowa i
nadbudowa.
Modernizacja – unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie, np. istniejącego
obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. Obejmuje prace
związane z podnoszeniem walorów estetycznych i użytkowych budynku lub innego produktu.
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowę

- decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Zgłoszenie robót budowlanych - zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych,
a do ich wykonywania można przystąpić po upływie 30 dni od dokonania zgłoszenia, jeżeli w tym
czasie starosta (lub prezydent miasta na prawach powiatu) nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji
(jest to tak zwana zasada milczącej zgody). 30 dni to czas dla organu na faktyczną i prawną ocenę
zgłoszenia. Instytucja zgłoszenia nie przewiduje wydawania przez organ aktu administracyjnego
potwierdzającego możliwość rozpoczęcia robót. Samo milczenie i brak decyzji wyrażającej sprzeciw
kończy postępowanie w sprawie wszczętej zgłoszeniem i uprawnia do podjęcia robót. Jeżeli jednak
inwestor chciałby uzyskać potwierdzenie możliwości rozpoczęcia robót (niewniesienia sprzeciwu do
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zgłoszenia), może zwrócić się do organu o wydanie zaświadczenia w trybie art. 217 Kodeksu
postępowania administracyjnego.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metodą montażu – także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.
Kierownik Projektu /Menadżer Projektu/ – Przedstawiciel Inwestora
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami
razem, właściwym dla danego zagadnienia.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,
Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB,
ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania
i Odbioru robót budowlano – montażowych. Wykonawca zapozna się z placem budowy,
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i na ich podstawie
dokona wyceny robót. W sprawie wszelkich niejasności oraz zapytań dotyczących dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Wykonawca może zwrócić się o ich
wyjaśnienie

do Zamawiającego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjaśnień zawartym
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w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca
uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca
jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia
i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Wykonawcę
podczas wykonywania robót i dostaw. Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi

i administracyjnymi.
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie
określonym w umowie.
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót ( jeżeli dotyczy)
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów, tablica informacyjna
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej
w ofercie projektowej.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:
- Plan BIOZ,
- projekt organizacji budowy oraz technologii robót
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część
umowy. Wykonawca zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii
robót. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał wszelkie konieczne informacje do
prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi,
spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
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1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i
odbioru robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega
odrębnej zapłacie.
1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
i prywatnej.
2. Materiały
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych
materiałów użytych do realizacji robót.
W terminie wyznaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien przedstawić do
zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. Do wykonania
robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie
z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę:
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną jeżeli nie są
objęte certyfikacją w pkt. poprzednim.
W przypadku

materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda partia

materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały
nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.
Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko licząc się
z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. Po
zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich
pierwotnego stanu. Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska.
Wszelkie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jeżeli
dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują

możliwość
13

B-00.00.00

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Adaptacja pomieszczeń żłobka w celu zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku do lat trzech w gminie Pułtusk
Roboty budowlane

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomić Menadżera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego
akceptację.
3. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt który gwarantować będzie wymaganą jakość oraz
terminowość wykonywanych robót. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Menadżera Projektu. Sprzęt
nie gwarantujący należytego wykonania robót zostanie przez Menadżera Projektu nie dopuszczony
do robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Podczas transportu
sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń
odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny
koszt.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Podczas
transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących
ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na
własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi Umową.
5. Wykonanie robót
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych
przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano – montażowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie
z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą
14
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wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.

Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. Pomiary
i badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami szczegółowymi oraz
obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań
ponosi Wykonawca. Na zlecenie Menadżera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić
dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty
te pokrywa Zamawiający. Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej
wytwarzanych uprawniony jest Menadżer Projektu. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę,
a w przypadkach szczególnych- Inwestora-Zamawiającego.
6.1.

Pobieranie próbek

Ilości i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić Menadżerowi Projektu możliwość wzięcia udziału w pobieraniu próbek.
Menadżer projektu może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od Wykonawcy na koszt
Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane w obecności Wykonawcy.
6.2.

Atesty jakości materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda
partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań. Wykonawca przedstawia
Menadżerowi Projektu.
6.3.

Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ książkę obmiaru robót
c/ dokumentację laboratoryjną ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy
- dokumentację projektową
- protokół przekazania placu budowy
- protokóły z narad i ustaleń
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- protokóły odbiorów częściowych robót
Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde żądanie.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
7.

Obmiar robót

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót. Obmiaru dokonuje
Wykonawca w obecności Menadżera Projektu, po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie
i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki obmiaru. Obmiary
powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym lub końcowym robót. Obmiary robót
podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem, a robót zanikających w trakcie
ich wykonywania. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w

ilościach

podanych

w

przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich Robót.
8.

Odbiór robót

8.1.

Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
- odbiór ostateczny
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc
wszelkie koszty związane z w/w odbiorami.
8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca
zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru.

Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie dokumentów bieżącej

kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie
odbioru.
8.3.

Odbiór częściowy robót

Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.
W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego
robót stanowi podstawę do wystawienia faktury.
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8.4.

Odbiór końcowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i
wartości.
1/ Zasady dokonywania odbioru końcowego:
A/ zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiającego.
B/ odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia
potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz
kompletności dokumentów do odbioru końcowego.
C/

odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale

Menadżera Projektu i Wykonawcy
D/

komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadżera Projektu
E/ w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
F/ w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające przewidziane
przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych
G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony
wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt
budowy
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
- dziennik budowy i książkę obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu , zwłaszcza przy odbiorze robót

zanikających

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu,
17
B-00.00.00

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Adaptacja pomieszczeń żłobka w celu zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku do lat trzech w gminie Pułtusk
Roboty budowlane

- inne dokumenty wymagane przez Menadżera Projektu, Zamawiającego,
- atesty i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i urządzeń, karty gwarancyjne
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.5.

Odbiór ostateczny robót

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.
9.

Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za pełny zakres
dokumentacji. Płatności będą dokonywane za wykonanie poszczególnych etapów robót zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wartość ryczałtowa powinna obejmować:
- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy)
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Uzgodniona cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót wyceną za wyjątkiem przypadków omówionych
w warunkach kontraktu.
UWAGA:
Pełniącym nadzór inwestorski jest Menadżer Projektu, który dysponuje branżowymi inspektorami
nadzoru.
Jeżeli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru
lub Nadzór należy rozumieć je jako Menadżer Projektu.
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10. Przepisy związane
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane [tekst jednolity tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332]
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 2002 r. z
późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków [ Dz. U. nr. 74 poz 836].
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.]
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