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1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna ST “Wymagania Ogólne” odnosi się do wspólnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 

wyniku prowadzonych prac budowlanych: 

„Remont dachu budynku E polegający na wymianie pokrycia , obróbek blacharskich, 

instalacji odgromowej i częściowo deskowania wraz z przemurowaniem kominów,  w 

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.” 

 

1.2. Zakres stosowania ST  
     Specyfikacje Techniczne jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych,   

     należy odczytywać i stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych  

     w  pkt.1.1.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.3.1. Ogólny zakres robót.  

      Zakres robót obejmuje wszelkie działania związane z robotami wymienionymi w   

      punkcie 1.1 

 

     Ogólny zakres prac obejmuje:  

     Ustawienie rusztowań. 

     Remont dachu - prace demontażowe 

 
- rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku, 

- rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku  

- demontaż zwodów poziomych z pręta o śr. do 10 mm na dachu, 

- rozebranie obróbek blacharskich murów wokół kominów z blachy nie nadającej się  

  do użytku,  

- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów itp. z blachy  

  nie nadającej się do użytku, 

- rozbiórka pokrycia z papy, 

- rozebranie elementów więźb dachowych, 

 

    Tynki na kominach. 

     - wycięcie desek wokół kominów- rozebranie elementów więźb dachowych, 

     - deskowanie dachu z desek na styk 

     - odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, 

     - oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy, 

     - przemurowanie kominów z cegieł, 

     - rozbiórka betonowych czapek kominowych, 

     - przemurowanie przewodów kominowych, 

     - uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych, 

     - wykonanie tynków cem.-wap. kat. III na kominach, 

     - uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy z blachy ocynkowanej, 

     - malowanie kominów i czapek farbami silikonowymi, 

      

     Remont gzymsu. 

     - wykucie i uzupełnienie gzymsu z cegieł na zaprawie cem.-wap. 

     - wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów, 

     - obsadzenie narożników stalowych w gzymsach z cegieł 

     - wykonanie tynków zewnętrznych gzymsów, 

- obróbki blacharskie gzymsów, 

 

Remont dachu 

- impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków, 

- miejscowa wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, 
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- miejscowa wymiana deskowania dachu, 

- uzupełnienie deskowania dachu, 

- montaż elementów więźb dachowych, 

- krycie dachu papą termozgrzewalną podkładowa o gr min 4.0 mm- pierwsza 

warstwa 

- papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS gr 5.2 mm kolor ciemno szary 

/grafitowy- druga warstwa 

- obróbki blacharskie gzymsów, 

- montaż rynien dachowych, 

- montaż rur spustowych, 

- montaż zwodów poziomych nienaprężonych z pręta o śr. Do 10 mm, 

- montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej, 

- pomiary instalacji odgromowej 
      - uprzątnięcie i utylizacja odpadów pobudowlanych.  

 

 

1.3.2. Lokalizacja robót  

      Roboty objęte zamówieniem dotyczą budynku J  SPWSZ w Szczecinie  
      przy  ul. Arkońskiej 4. 
 

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją.  
      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją  

      kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami  

      zarządzającego realizacją umowy (Inspektora Nadzoru). Wykonawca jest  

      zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji  

      technicznej.  

 
1.4. Wykaz robót objętych ST z podziałem na grupy, klasy i kategorie 

według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) : 
 
GRUPA 2 

  

45200000-9 

 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
KLASA 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 
KATEGORIA  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty. 
 
GRUPA 4 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

KLASA 45410000-4 Tynkowanie. 

 

 

1.5. Niektóre określenia podstawowe  
      Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
   -  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z   

     Dokumentacją  Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez  

     Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i  

     pełnowartościowe.  

   -  Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną    

     wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach,  

     wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych zgodnie z   

     aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

   -  Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji   

     wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano  

     wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami  
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     normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W  

     budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)  

     certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z normą lub aprobatę  

     techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono norm).  

  -  Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami  

     systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany  

     wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem  

     normatywnym. 

  -  Wyrób budowlany – należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  

     zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub  

     zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako  

     wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu  

     stanowiącym integralną całość użytkową.  

  -  Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i  

     szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

 

1.6.  Zabezpieczenie Terenu Robót  

     Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie bezpieczeństwa Terenu   

     Robót oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia istniejących i użytych do  

     realizacji robót od chwili przekazania Terenu Robót do ostatecznego odbioru robót i  

     zdania Terenu Robót Zamawiającemu.  

     Wykonawca w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób  

     wykonujących czynności związane z prowadzeniem prac i nienaruszalność ich mienia  

     służącego do pracy, a także na własny koszt zabezpieczy Teren Robót przed  

     dostępem osób nieupoważnionych, oraz wykonać zadaszenie nad wejściami/wyjściami  

     do budynku zabezpieczające przed ewentualnym uderzeniem spadającego  

     przedmiotu (elementu). 

     Teren budowy Wykonawca będzie utrzymywał w czystości.  

     Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Robót nie podlega odrębnej zapłacie i   

     przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

      Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie   

      przepisy zawarte we wszystkich regulacjach prawnych dotyczące ochrony  

      środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie  

      podejmował kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w  

      zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań  

      szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  

      zanieczyszczeń , hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

       

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

      Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  

      bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,   

      aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla  

      zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

      Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia  

      bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie  

      wyposażenie w odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie,  

      oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

      Ponadto zapewni zabezpieczenie przed ewentualnym upadkiem z wysokości zgodnie z   

      przepisami BHP przy pracach na wysokości 

 

1.9. Ochrona przeciwpożarowa  

      Wykonawca będzie przestrzegać przepisów prawnych w zakresie ochrony   

      przeciwpożarowej.  

      Wykonawca będzie stale utrzymywać wymagany przez odpowiednie przepisy  

      sprawny sprzęt przeciwpożarowy w stanie gotowości: w pomieszczeniach biurowych,  
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      socjalnych i magazynach, na placu budowy oraz w maszynach i pojazdach.  

      Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

      przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  

      zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

      Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem   

      wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez pracowników  Wykonawcy.  

 

1.10. 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.  

      Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu  

      robót ich szkodliwość zanika 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.  

 

1.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

      Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

      podziemnych takich jak rurociągi i kable etc. oraz pozostałych instalacji i urządzeń  

      zlokalizowanych na terenie prowadzonych robót i zapewnienie ich właściwego  

      zabezpieczenia. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały  

      właściwie   oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

      Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym   

      uszkodzeniu obcych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy ich naprawie,  

      udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej  

      przeprowadzenia.  

 

 

2. MATERIAŁY  
     Zakup i dostarczenie wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania  

     umowy odbędzie się kosztem i staraniem Wykonawcy.  

     Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą posiadać   

     dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie na terenie  

     Rzeczpospolitej Polskiej, oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności. 

 

 2.1.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

      Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą  

      one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały  

      swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  

      Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w  

      miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

       

3. SPRZĘT  
      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie  

      spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wskazania 

wystąpiły).  

      Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z   

      zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym   
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      Umową.  

      Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  

      utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  

      ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  

      warunków Umowy lub wymagań ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru  

      zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót.  

 
4. TRANSPORT  
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,   

      które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości  

      przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie  

      zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji  

      Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową.  

      Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące  

      przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  

      innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny  

      koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz  

      dojazdach do terenu robót. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.  

      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za   

      jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z    

      Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, oraz wymaganiami Zamawiającego (w  

      tym również Inspektora Nadzoru).  

      Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe  

      do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  

      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  

      wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

      w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego  

      realizacją umowy.  

      Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w zakresie  

      wykonanych robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt.  

      Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  

      oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w  

      ST, 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, 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.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  

       Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  

       wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  

       Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość zastosowanych  

       materiałów.  

       Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,  

       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  
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       wymaganiami zawartymi w ST.  

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

       normach i przywołanych wytycznych.  

       Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  

       niedociągnięciach dotyczących metod badawczych.  

       Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  

       badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i  

       dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jakość  

        materiałów.  

        Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów  

        ponosi Wykonawca.  

 

6.2. 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. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać  

       uwzględniony w cenie jednostkowej każdej z pozycji, której dotyczy.  

 

6.3. Badania prowadzone przez Zamawiającego  

       Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania   

       materiałów do celów kontroli jakości i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do  

       tego pomoc ze strony Wykonawcy.  

       Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na  

       podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Badania kontrolne  

       mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego  

       wyników badań jako niewiarygodnych. 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 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. W takim przypadku  

       całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione  

       zostaną przez Wykonawcę. 

 

7. OBMIAR ROBÓT.  
      Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie wykonanie obmiaru nie 

      będzie stosowane. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT.  
8.1. Rodzaje odbiorów Robót  

 

      W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają  

       następującym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:  

       a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

       b) odbiory częściowe,  

       c) odbiór końcowy.  

 

       Odbiór końcowy będzie odbywał się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego.  

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

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

       jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie   

       umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  
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       ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

       Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadamiając  

       telefonicznie Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie  

       później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia  

       Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor  

       Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w  

       oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i  

       uprzednimi ustaleniami.  

 

8.3. Odbiór częściowy  

 

       Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, które  

       stanowią zakończony element całego zadania.  

       Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym    

       robót przez Inspektora Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór końcowy  

 

       Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w  

       odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

       Całkowite zakończenie robót winno zostać zgłoszone przez Wykonawcę Inspektorowi   

       Nadzoru oraz pisemnie przesłana na adres Zamawiającego.  

       Odbiór końcowy będzie przeprowadzony nie później jednak niż w ciągu 7 dni  

       roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i 

       Zamawiającego.  

       Pozostałe wymagania odnośnie zgłaszania robót do odbioru zawiera wzór umowy.   

       Odbioru ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obecności  

       Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie złożonych  

       dokumentów, oceny wizualnej wykonanych robót oraz zgodności z ST i  

       Dokumentacja Techniczną. Ponadto Komisja zapozna się z realizacją ustaleń  

       przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, branżowych, zanikających i ulegających  

       zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych robót poprawkowych, Komisja  

       przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru.  

       W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie  

       odbiega w poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej ST z 

       uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na estetykę, cechy  

       eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo, Komisja podejmie decyzję o  

       możliwości i  warunkach odbioru wykonanych robót.  

 

8.5. Dokumenty do odbioru Końcowego Robót  

 

        Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest pisemny  

        protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez  

        Zamawiającego.  

        Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  

        dokumenty:  

     • powykonawczą Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz  

        dodatkową,  jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy,  

     • Rejestr Obmiarów (jeśli wynagrodzenie będzie obliczane metodą obmiarową)  

     • dokumenty potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu w   

        budownictwie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,  

     • recepty i ustalenia technologiczne,  

     • wyniki pomiarów kontrolnych, przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodne z  

        wymaganiami ST,  

     • wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe,  

     • Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu  

        terenu budowy  
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     • inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w ST.  

 

      W przypadku gdy, według Komisji Odbiorowej Zamawiającego , roboty pod  

      względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru  

      końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin na uzupełnienie  

      dokumentacji powykonawczej i ponowny termin odbioru końcowego robót.  

      Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub  

      uzupełniające będą zestawione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy.    

      Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja  

      Odbiorowa.  

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
 

      Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. 

      Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją   

      przedmiotu zamówienia. 

      Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów  

      kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne do  

      wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z  

      przepisami(art.632 ust. 1 K.C.) 

 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 

   •  Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U.2006.156.1118 z  

       późn.zm.)  

   •  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie  

       bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

       (Dz.U.2003.47.401),  

   •  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie    

       Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

      (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)  

   •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998   

r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania  

wyrobów  budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)  

   •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  

      w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  

      znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego  

      stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)  

   • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu  

      wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po  

      raz  pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu    

      życia,  zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak   

      bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi   

      wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)  

 

   •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.  

      w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu   

      na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych   

      według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)  

   • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu  

      wyrobów  wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po   

      raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu  

      życia,  zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak   

      bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi   

      wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)  

   • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu  
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      wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać  

      zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska,  

      wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła  

      porozumienie w sprawie  uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności  

      wystawianej przez producenta,  oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz.  

      58)  

   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września   

      2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych   

      robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia  

      kosztorysu  inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)  


