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I. Część ogólna 

 
1. Nazwa zamówienia 

 
 Instalacje elektryczne i teletechniczne  - rozbudowa Zespołu Szkół  nr  przy ul. M. Curie-

Skłodowskiej 4 w Jarocinie. 
 

. 

2. Przedmiot specyfikacji i zakres robót instalacyjnych 
 

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania niezbędne do określenia standardu, sposobu i jakości 

wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i oceny prawidłowości 

wykonaniarobót. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych poniżej.  

 

Roboty elektryczne należy wykonać według poniższego harmonogramu: 

 

1. Wykopy pod kable zasilające. 

2. Ułożenie rur osłonowych. 

3. Wciąganie kabli  zasilający.  

4. Zasypanie wykopu. 

5. Wykonanie wewnętrznych tras kablowych 

6. Ułożenie okablowania 

7. Montaż rozdzielni elektrycznych 

8. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu podtynkowego 

9. Montaż elementów instalacji odgromowej i uziemiającej 

10. Montaż urządzeń systemu przywoławczego 

11. Montaż urządzeń systemu oddymiania 

12. Pomiary elektryczne 

13. Pomiary teletechniczne 

14.  Odbiór robót. 

 

3. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót według wspólnego słownika zamówień 
CPV. 
 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 
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II. Wymagania ogólne 

  
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. 

 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbiórkę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

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. 

 

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 podwykonawcza – 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 Dokumentacja Projektową. 
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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. 

 

Podstawa opracowania 
 

- Projekt budowlany. 

- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach 

informacyjnych producentów i certyfikatach 

- Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 

budowlano-montażowych i wykończeniowych ( wykazy zawarto na końcu każdej 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ) 

 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  
z dokumentacją projektową, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela   Zamawiającego 

zgodnie  Ustawą Prawo budowlane. 

 

Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz obowiązujących Polskich Norm zgodnie  

z obowiązującymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny i ustalają 
poziom rozwiązań. Rozwiązania inne niż w projekcie wymagają uzgodnień z Projektantem, 

Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiającego. 

 

Kolejność robót i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi oraz 

nie może obniżać jakości robót budowlanych. 

 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materiałów I-szej 

jakości ( nie dopuszcza  się stosowania niejednorodnych materiałów z różnych serii, końcówek 

itp. ), z zastosowaniem narzędzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacją  
w warunkach odpowiadających wymogom technicznym poszczególnych robót   (temperatura,   

wilgotność ) dbałością o materiał i wykonane uprzednio roboty. 

 

Przekazanie terenu 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 
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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 spoczywa na 

Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 

projektowej. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione  

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy  i wykańczania robót 
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Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 

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

terenu budowy oraz będzie 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. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

 

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. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do   ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  

publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia 

terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. 

 

W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia 

tych urządzeń. 
 

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca.  

O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze.  

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników  

i trawników znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą  
z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do 

stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, naniesienie  

i rozścielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw). 

 

 

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, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 
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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. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 

ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie  powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót   Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 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. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót 

będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Zamawiającego). 

 

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. 
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III. Materiały 

 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 

użytych do realizacji robót. 

 

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawić do 

zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. 

 

Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa  

z dnia 7.07.1994 r.-Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10 ) 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 wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o 

takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 
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Materiały zastosowane do wnętrza musza ponad to posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu 

Higieny. 

 

Źródła uzyskania materiałów 

 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie atesty, 

aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że  wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inspektora Nadzoru organizuje Wykonawca. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

 

 

IV. Sprzęt 

 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót   powinien być zgodny z projektem organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 
 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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V. Transport 

 

 

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 Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruch drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone Zamawiającego, 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. 

 

 

VI. Wykonanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Zamawiającego. 

 

Decyzje Zamawiającego 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. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 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 Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Prace prowadzone są na czynnym obiekcie, w związku z czym : 

 

- obowiązuje cisza nocna w godz. 22-6. Wykonawca może prowadzić prace w godzinach nocnych tylko po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

- Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac dla czynnych 

oddziałów, 

- Wszelkie prace na czynnej sieci elektroenergetycznej wymagają uzgodnienia  

z właściwym oddziałem energetyki.  

 

Warunki przystąpienia do robót 
 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
 

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia), 

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 

• dróg dowozu materiałów 

• miejsc składowania materiałów 

 

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, woda, c.o 

niezbędne do prowadzenia robót. 
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VII. Kontrola jakości robót 

 

 

Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  

z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 
 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

    

b) część szczegółową opisująca dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów  

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz  robót. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 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. 

 

 

Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 
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  Strona 13 z 19  
STWiOR 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. 

 

Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

Badania prowadzone przez Inżyniera 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli  

i 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. 
 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 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 projektową i ST, a koszty powtórnych 

badań  
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności 
 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

a) Polską Normą  
b) Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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VIII. Dokumenty budowy 

 

 

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. 

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej 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, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

- uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych   

i końcowych 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, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia 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 Zamawiającemu do 

ustosunkowania się. 
 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z  zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

Rejestr obmiarów 

 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu  każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 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 Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
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IX. Obmiar robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy  

i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera 

na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu ustalonej w umowie płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru   

 

Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót ni wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach  zgodnie   

z  wymaganiami  SST. 

 

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  

Zamawiającego. 

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. 

 

Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

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 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. 
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X. Odbiór robót 

 

 

Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu. 

- Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

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. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót  dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i  jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu   o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

 

 

Odbiór końcowy robót 
 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 

 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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Dokumenty odbioru końcowego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- Specyfikacje Techniczne, 

- dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

- Dziennik Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

i ew. PZJ, 

- Deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
- Dokumenty wystawione przez obce jednostki np. energetyka., zarządca drogi itd 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 

Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych  

w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 

Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń 
obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w ST, ST  w dokumentacji projektowej a także w obowiązujących przepisach. 

 

Ceny jednostkowe lub ryczałtowe robót będą obejmować: 
 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 

        -     podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty. 

 

Przepisy związane 

 

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną 
jako obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć 
normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów.  

 


