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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia, adres inwestycji, nazwa i adres zamawiającego
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy remontu części dachu ( korpusu oraz prezbiterium ) polegającego na:

a)
b)
c)
d)
e)

wymianie istniejącej dachówki na dachówkę typu zakładkowego imitującą mnich – mniszkę
wymianie zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej
ułoŜeniu foli wstępnego krycia
wymianie ołaceń na nowe
wymianie istniejących obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

w budynku Kościoła w Grzywnie, gm. ChełmŜa.
Inwestor: Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie, 87-140 ChełmŜa

1.2. Przedmiot i zakres robót
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej CPV 45.26.00.00 - 07 są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Robotami towarzyszącymi w wykonaniu prac określonych powyŜej będą roboty związane wykonaniem
tymczasowych, zastępczych zabezpieczeń mających na celu utrzymanie moŜliwości korzystania z budynku w
czasie prowadzenia prac, w związku z koniecznością zachowania ciągłości funkcjonowania . Zakres robót
towarzyszących naleŜy uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
1.4. Informacje o terenie budowy
Teren budowy dla prac objętych niniejszą specyfikacją stanowić będą zewnętrzne elementy budynku. Utrudnieniem
wykonywania prac będzie konieczność prowadzenia ich w czynnym obiekcie, w czasie i według harmonogramu
uzgodnionego z uŜytkownikiem obiektu
Prace przy remoncie dachu i wymianie pokrycia wykonywać sukcesywnie w sposób
zapewniający zabezpieczenie budynku przed opadami atmosferycznymi i zalaniem budynku.
Dostęp do sieci wodnej i elektrycznej dla potrzeb wykonywanych prac realizowany będzie w oparciu o istniejące instalacje
w obiekcie, po uprzednim uzgodnieniu z administratorem obiektu.
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy i dokumentacji
Zamawiający określi ogólne wymagania dotyczące organizacji robót oraz w terminie określonym w umowie przekaŜe
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przedmiarem robót i
specyfikacją techniczną. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z tych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji , a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i zastosowane materiały będą zgodne z przedmiarem robót i ST. Dane określone w
przedmiarze robót i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na
nie zadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, na koszt wykonawcy. Wykonawca
zobowiązany jest w cenie umowy opracować projekt organizacji i harmonogram robót.
1.6.Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów i powinien zapewnić ochronę
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia wskazanych przez zamawiającego
instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do bezzwłocznego powiadomienia
inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w powyŜszych instalacjach i urządzeniach
spowodowane w czasie wykonywania robót.
1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych
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działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpoŜarowej. W szczególności wykonawca zobowiązany jest wyeliminować pracę personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowę i będzie utrzymywał w naleŜytym stanie wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odzieŜ wymaganą dla personelu
zatrudnionego na budowie.
Kierownik budowy, przed rozpoczęciem budowy, jest zobowiązany sporządzić" Plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" zwanego "planem bioz"
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach itp.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo wywołanym przez jego personel.
1.9. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aŜ 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, Ŝe jest włączony w cenę umowną.
1.10. Określenia podstawowe
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą,
potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne 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.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do uŜycia,
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy uŜyciu własnej
charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i uŜycia.
Grupy, klasy, kategorie robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i
ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu
wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
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praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.
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, nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,
dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem
częściowym nazywa się takŜe odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do
uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór
końcowy".
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych teŜ „odbiorem końcowym", polegającym 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. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych
robót podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do
określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r.
Wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość uŜytkową.
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających spełnienie
wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takŜe Ŝe powinny być zgodne z wymaganiami określonymi
w dokumentacjach technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji,
zakupu materiałów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą a takŜe inne prawnie określone
dokumenty.
Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich
wykonania, a takŜe oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
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2..2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, składowaniem, kontrolą jakości materiałów i wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca
składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i administratorem budynku. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów i urządzeń konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w
trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, umowy i szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania
informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodności.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z Zamawiającym (inwestorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w specyfikacjach
technicznych i umowie. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. KaŜdy rodzaj robót, w
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy
budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i
kosztową.
3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI I PARAMETRÓW WYROBÓW
BUDOWLANYCH

1. Dachówka typu zakładkowego imitującą mnich – mniszkę koloru naturalna czerwień musi być
identyczna jak na dachu wieŜy oraz kruchtach ( Zastosowany typ dachówki na wyremontowanej
dachu jest uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków ).
2. Wymianie zniszczonych elementów konstrukcji więźby dachowej ora ołaceń.
Do elementów konstrukcyjnych zastosować drewno iglaste klasy C-24.Prace ciesielskie
wykonywać pracownikami posiadającymi doświadczenie przy wykonywaniu prac w obiektach
zabytkowych. Nie dopuszcza się wbudowania jakichkolwiek elementów drewnianych nie korowanych
lub poraŜonych szkodnikami biologicznymi.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów
robót.
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. JeŜeli w specyfikacjach przewidziano moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące
realizacji umowy lub kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robót.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie
organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeŜeli gabaryty lub masy elementów
konstrukcyjnych lub urządzeń wyposaŜenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.
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5.1. Transport poziomy

Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewoŜonych
materiałów i elementów budynku, oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji
robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
5.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, Ŝurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych obiektów.
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i urządzeń. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość ewentualnego pobierania próbek i badania materiałów i
robót. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakości zawierającego wykaz uŜywanego sprzętu i narzędzi, sposób i procedurę
przeprowadzania pomiarów i badań, sposób postępowania z materiałami, itp.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wyniki badań.
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie protokołów z wynikami pomiarów i badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania ewentualnych próbek i
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami
technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez
niego zaakceptowany.
6.4. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
- Zgłoszenie robót budowlanych,
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
- ksiąŜkę obmiarów robót,
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły
konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać
zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział robót w danym obiekcie według Wspólnego
Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót naleŜy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie
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lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru
robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą
umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresem
obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru
wpisywane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających
zakryciu lub zanikających. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów
lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m
], powierzchnie w [m ], długości w [m], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje
się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w
kilogramach lub tonach.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w naleŜytym stanie przez cały okres trwania
robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy.
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w przypadku
występującej dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub
ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występuje
odbiór instalacji i urządzeń technicznych. Zasady odbiorów robót moŜe określać umowa o roboty budowlane.
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub
zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru
wyŜej wymienionego.
8.3. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych
Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych w obiektach kubaturowych, powinny obejmować w szczególności:
- instalacje odgromowe
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów naleŜy uwzględniać zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich
Normach oraz w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót" lub innych publikacjach technicznych.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót
budowlanych.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i
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Wykonawcy sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez
Wykonawcę.
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a takŜe z wynikami
odbiorów instalacji, urządzeń technicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nie wykonania wyznaczonych
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru
końcowego.
8.5. Odbiór po okresie rękojmi
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga
przygotowania następujących dokumentów:
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego robót,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego (jeŜeli były zgłoszone wady),
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.
8.6. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
8.7. Dokumentacja powykonawcza.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, wchodzą m.in.:
1) zgłoszenie, inne projekty, przedmiar robót,
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
5) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń,

6) oświadczenie kierownika budowy o:
7) zgodności wykonania obiektu budowlanego z przepisami,
8) doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy,
7) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń,
JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej.
9. ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę i akceptowanej
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawą płatności za wykonane roboty zawarte w umowie będzie protokół odbioru
bezusterkowego.
Opracowanie
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