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1. Wstęp
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi opracowanie
zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych, własności
materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które są
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót.
1.1. Przedmiot i zakres robót
Specyfikacja Techniczna

– Część

Ogólna

odnosi się

do

wymagań

wspólnych

i

poszczególnych szczegółowych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostały zaplanowane w ramach wykonania następującego zadania:
Roboty budowlane polegające na wykonaniu zagospodarowania parku miejskiego w Szczuczynie przy
ul. Senatorskiej dz. Nr geoid. 801.
1.2. Ogólny zakres robót przewiduje:
•

Roboty rozbiórkowe związane z demontaŜem istniejących nawierzchni.

•

wykonanie przyłącza energetycznego;

•

montaŜ nowych punktów oświetleniowych typu latarnie parkowe;

•

montaŜ tablic informacyjnych;

•

ułoŜenie projektowanych nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej;

•

wydzielenie i zaprojektowanie placu zabaw wraz z montaŜem urządzeń zabawowych dla
dzieci z róŜnych grup wiekowych (od 3-14lat);

•

ułoŜenie projektowanych nawierzchni syntetycznych w miejscach wskazanych w projekcie;

•

remont istniejącej podmurówki wraz z wykonaniem ogrodzenia działki.

•

Uporządkowanie terenu

1.3. Informacja o terenie budowy
Działka objęta opracowaniem to park miejski z licznym drzewostanem, w który projekt nie przewiduje
ingerencji.
Działka jest częściowo zabudowana. We wschodniej części działki znajdują się: budynek muzeum
oraz scena w formie wiaty. Oba obiekty są wykonane w technologii tradycyjnej, drewnianej.
Po środku działki wydzielony jest okrągły plac, od którego promieniście rozchodzą się utwardzone
ciągi piesze, wyłoŜone kostką typu „Pol-Bruk”. Układ parku został zaprojektowany osiowo wzdłuŜ osi
wschód-zachód. Przed sceną wydzielona jest utwardzona strefa dla widowni.
Działka nie posiada ogrodzenia, lecz posiada ślady po ogrodzeniu w postaci betonowej podmurówki.
Ze wszystkich stron teren graniczy z ciągami jezdnymi.
Na działce zinwentaryzowano dwie latarnie w złym stanie technicznym, dwa halogeny oświetlające
scenę, oraz elementy małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci w stanie bardzo dobrym.
1.4. Organizacja robót budowlanych i przekazanie placu budowy
1.4.1. Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego naleŜy:
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•

zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Grajewie o zamiarze rozpoczęcia robót;

•

przekazanie placu budowy całościowo w formie protokołu w terminie uzgodnionym w umowie;

•

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

•

wydanie dziennika budowy;

•

odbiór robót.

1.4.2. Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy:
•

przejęcie placu budowy;

•

zabezpieczenie robót w czasie ich trwania;

•

oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury;

•

zabezpieczenie materiałów i sprzętu przed kradzieŜą od dnia przejęcia placu budowy do dnia
spisania protokołu odbioru robót;

•

sukcesywne porządkowanie placu budowy, usuwanie na bieŜąco zbędnych materiałów,
opakowań, sprzętu i innych zanieczyszczeń;

•

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczególności
paliwem i olejami;

•

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roślinności znajdującej się na terenie budowy i na
terenach przyległych;

•

odpowiedzialność za wszystkie zanieczyszczenia, uszkodzenia własności publicznej oraz
prywatnej, powstałe podczas wykonania robót.

1.5. Zabezpieczenia interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
ochronę własności publicznej i prywatnej. Jest on równieŜ zobowiązany do szczegółowego
oznaczania instalacji i urządzeń, zabezpieczania ich przed uszkodzeniem, a jeŜeli w trakcie
realizacji robót zostaną one uszkodzone, takŜe do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i właściciela sieci. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone na
sieciach infrastruktury naniesionych na planie zagospodarowania terenu.
1.6. Ochrona środowiska
W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować się do przepisów w
zakresie ochrony środowiska.
1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia
Wykonawca

jest

zobowiązany

do

zapewnienia

zatrudnionym

na

budowie

pracownikom

odpowiedniego zaplecza socjalno – sanitarnego oraz środków ochrony osobistej tj. odzieŜ i obuwie
ochronne itp., zgodnie ze specyfiką prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do
przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym
uwzględnieniem robót niebezpiecznych lub stwarzających zagroŜenie dla zdrowia.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich obowiązujących przepisów prawnych
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie utrzymywał środki ochrony przeciwpoŜarowej
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w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa
przeciwpoŜarowego na terenie placu budowy.
1.8. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia
zabezpieczającego plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
przepisów BHP oraz zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia robót. Wykonawca
jest

zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego i uzyskania akceptacji

projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy
oraz do utrzymania porządku na placu budowy, właściwego składowania materiałów i elementów
budowlanych, utrzymywania w czystości dróg dojazdowych (szczególnie w czasie wywozu ziemi z
wykopów).
1.9. Określenia podstawowe
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę, potwierdzający zgodność
wyrobu oraz procesu jego wytwarzania ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela,
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną
specyfikacją techniczną.
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót
dodatkowych, nieobjętych przedmiarem.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych teŜ „odbiorem
końcowym”, polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną
przez inwestora ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym.

2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
•

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać
wymogi odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
atestów, certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych.

•

Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o takich
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających wykonanym obiektom budowlanym spełnienie
wszystkich wymagań określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, dostaw, składowania
i kontroli jakości materiałów i wyrobów

•

Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami
producenta tak, aby nie doszło do obniŜenia ich jakości i przydatności dla robót.
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•

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość
i właściwości.

•

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały,
stosowane i uŜywane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

•

Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie
uzyskujące akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestów, certyfikatów
zgodności lub aprobat technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy.

•

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na placu
budowy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu do wykonania robót budowlanych
•

Wykonawca jest zobowiązany do uŜytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

•

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnego rodzaju robót.

•

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych,
w terminie przewidzianym umową.

•

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.

4. Wymagania dotyczące środków transportu
•

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewoŜonych materiałów i wyrobów oraz
nie spowodują ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów technicznych.

•

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu
budowy.

•

Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg publicznych
i terenu budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem robót niezgodnie
z warunkami umowy lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym.

•

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych,
w terminie przewidzianym umową.

•

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów
technicznych.
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5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
•

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami umowy,
pozwoleniem na budowę, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi normami, przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych
w przedmiarze robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i innych osób
uprawnionych do kontroli budowy.

•

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiającego.

•

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik budowy
wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnią w formie protokołu „konieczności”
zakres tych prac, uzasadniając jednocześnie konieczność ich wykonania.

•

Wykonawca moŜe przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu przez
Zamawiającego protokołu „konieczności”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robót
i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego stosownego aneksu do umowy (względnie
nowej umowy) określającego zakres oraz wartość robót dodatkowych.

•

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów robót
zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.

•

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót
zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.

•

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, a takŜe w odpowiednich normach i wytycznych.

•

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę.

•

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika
budowy posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).
Kierownik

budowy

dostarczy

Zamawiającemu

kserokopię

posiadanych

uprawnień

budowlanych i kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynaleŜności do odpowiedniej Izby.
•

Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.

•

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe wytyczenie wszystkich projektowanych
obiektów przez uprawnionego geodetę.

5.2. Likwidacja placu budowy
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Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi przepisami
administracyjnymi.

6. Kontrola jakości, odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakości robót:
•

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz za jakość wyrobów
budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.

•

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszystkich niezbędnych atestów, certyfikatów
zgodności lub aprobat technicznych dla stosowanych materiałów i przedłoŜenia ich na
Ŝądanie inspektora nadzoru inwestorskiego.

•

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych
robót, jakości zabudowanych materiałów z częstotliwością gwarantującą to, by roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

•

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną jakość robót.
6.2. Wymagania w zakresie odbioru wyrobów:

Wykonawca ma obowiązek:
•

Egzekwować od dostawcy wyroby odpowiedniej jakości.

•

Przestrzegać warunków transportu i przechowywania wyrobów w celu zapewnienia ich
odpowiedniej jakości.

•

Określić i uzgodnić warunki dostaw dla ciągłości prowadzenia robót.
6.3. Dokumentacja budowy:

W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć
następujące dokumenty:
•

dziennik budowy;

•

księgę obmiarów;

•

atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów;

•

protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót.

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 przepisami
spoczywa na kierowniku budowy, ściśle wg wymogów obowiązujących w Prawie budowlanym.

•

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

•

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw, na oryginałach i kopiach stron.
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•

W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych wcześniej wpisów tekst
niewłaściwy naleŜy skreślić w sposób umoŜliwiający jego odczytanie, a następnie wprowadzić
treść właściwą – wraz z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreśleń oraz poprawek
naleŜy dokonywać w formie wpisu do dziennika budowy.

•

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi
numerami załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

•

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłoŜone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

•

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

•

Prawo do dokonywania wpisów, oprócz kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego, przysługuje równieŜ:
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
- Zamawiającemu,
- projektantowi,
- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów na budowie (w ramach
dokonywania czynności kontrolnych).

•

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

•

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy;
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu,
częściowych i końcowych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument budowy pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
kaŜdego rodzaju robót. Na jej podstawie dokonuje się wyliczeń i zestawień wykonywanych robót,
w układzie asortymentowym, zgodnie z przedmiarem. Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy,
a pisemne potwierdzenie obmiaru przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi podstawę do
obliczeń. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych
w kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje się do księgi obmiaru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyŜej, następujące dokumenty:
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• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• korespondencję prowadzoną 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 inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na
Ŝyczenie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót prowadzenia księgi obmiarów:
•

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych
materiałów.

•

Obmiaru wykonanych robót, w sposób ciągły, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on
pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiarów
robót, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru robót.

•

Wyniki obmiaru zamieszcza się w księdze obmiarów robót.

•

Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót oraz roboty dodatkowe.

•

Obmiarów naleŜy dokonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót,
w ustalonych jednostkach, z dokładnością podaną w opisie danej pozycji.

•

Dokonane pomiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny, zrozumiały, potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodność ze stanem faktycznym. Pisemne
potwierdzenie dokonanych obmiarów stanowi podstawę do obliczeń.

•

Jakiekolwiek przeoczenie lub błąd w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane
w przedmiarach lub obmiarach robót zostaną poprawione przez inspektora nadzoru
inwestorskiego (z odpowiednią adnotacją).

•

Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy.

•

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

•

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
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•

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie osobnego załącznika do ksiąŜki obmiaru, którego wzór zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. Odbiór robót budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorów
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie zawiadamia
pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru robót jest sprawdzenie
zgodności wykonania robót zgodnie z umową. Dla robót ujętych umową określa się następujące
rodzaje odbiorów:
a) odbiór częściowy
b) odbiór końcowy
c) odbiór ostateczny
8.2. Odbiór częściowy
•

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących
zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową.

•

Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zapisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o powyŜszej gotowości z wyprzedzeniem
3 dni roboczych.

•

JeŜeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi odbioru
i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia.

•

Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiór końcowy robót
•

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót wchodzących
w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości.

•

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez
Wykonawcę, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej
podstawie Zamawiający powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru robót.

•

Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy,
w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej
oceny przedłoŜonych dokumentów (protokoły odbiorów częściowych, atesty, certyfikaty
zgodności, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.).

•

Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecności,
pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W takim wypadku
Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeŜeń i uwag co do treści protokołu.

•

Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien zawierać
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez upowaŜnionych przedstawicieli
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Wykonawcy i Zamawiającego. KaŜda ze stron uczestnicząca w odbiorze otrzymuje
egzemplarz protokołu odbioru.
•

ZauwaŜone w trakcie odbioru robót usterki i braki (równieŜ w stosunku do kompletności
wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym załącznik do protokołu
odbioru końcowego robót. Wykonawca nie moŜe przy tym powoływać się na to, Ŝe
poszczególne roboty były wykonane pod nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego. MoŜe
natomiast przedstawić dokumenty stwierdzające, ze wykonał roboty ściśle z pisemnym
poleceniem inspektora nadzoru, jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeŜenia co do treści
odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestorskiego ponownie potwierdził swoje
polecenie.

•

Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym kosztem
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca zawiadamia
inspektora nadzoru inwestorskiego, z prośbą o dodatkowy odbiór zakwestionowanych robót.
Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek czynności odbioru uznane są za
zakończone, co stanowi początek przebiegu okresu gwarancyjnego.

•

Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków
w wyznaczonym terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

•

JeŜeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemoŜliwiają uŜytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny
•

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie
gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

•

Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny,
pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie wizualnej robót w celu
stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania
robót.

•

Z przeprowadzanych czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru
końcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego
Do odbioru częściowego i końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące
dokumenty:
•

dziennik budowy,

•

księga obmiaru,

•

atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne itp.

9. Sposób rozliczenia robót
•

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.
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•

Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” rozliczane są na
podstawie wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla poszczególnych robót
w kosztorysie.

•

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające
się na jej wykonanie.

•

Cena jednostkowa obejmować będzie:

- robociznę bezpośrednią,
- wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren budowy i z
powrotem, montaŜu i demontaŜu na stanowisku pracy itp.)
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące
BHP, usługi obce na rzecz budowy, 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 obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
•

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

10. Przepisy związane
•

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 – wraz ze
zmianami).

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowego
zakresu robót budowlanych, stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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