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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 
 
 
1.1   Nazwa zamówienia; 

 
'' Remont sali gimnastycznej - renowacja podłogi sportowej  

   w  budynku  szkolnym  C '' Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1  

 
Adres budowy: ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn 
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1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 
       OPIS  TECHNICZNY   
 

 
Niezbędne dane  materiałów jakie maja być zastosowane do realizacji  i  wymagane 
dokumenty: 
 
Renowacja  podłogi  sportowej – Aktualnie w sali gimnastycznej położona jest podłoga firmy  
PRESTIGE  o nazwie BI-POWER Sleeper 

 

 
1. Opis parkietu. 
 Aktualnie położona jest podłoga firmy PRESTIGE o nazwie BI-POWER Sleeper.                      
Jest to  kompletny system podłogi sportowej składający się z: elementów sprężystych 
zamontowanych do legara o wym. 36mmx72mm w rozstawie co 300mm jeden od drugiego 
oraz klepki parkietowej lity klon kl. I  o dł. 2130mm  ( składających się z 7 do 10 elementów )               
z pióro wczepami tylko na długich krawędziach. 
 
Wymieniony parkiet powinien spełniać następujące wymagania :  
- parkiet klon kanadyjski o wym. 20mmx57x dowolnej długości jednak nie  
           mniejszej  jak   600mm 
- klasa parkietu I  odpowiadająca opisowi wg Stowarzyszenia Producentów 
          Podłóg Klonowych MFMA   
- dostarczony parkiet zakupiony musi być w firmie będącej członkiem  
          stowarzyszenia producentów podłóg klonowych MFMA , potwierdzonym 
           Świadectwem Członkowskim producenta parkietu jak i posiadający 
           Certyfikat  w Zakresie Kontroli Pochodzenia Drewna.  
 
2.  Opis Lakieru  
Lakier poliuretanowy dwuskładnikowy na bazie wody certyfikowany  na współczynnik tarcia 
według  PN-EN 14904:2009 
Wymagane dokumenty: 
- Świadectwo badań potwierdzające zgodność z PN-EN 14904:2009 
- Atest Higieniczny   
 
 
3. Zasady klasyfikacji twardych nawierzchni klonowych  (Stowarzyszenia Producentów 

Podłóg  Klonowych ) zgodnie z  załącznikiem nr.1 
 
Uwaga:   
 
W sali gimnastycznej  w miesiącu wrześniu  2012r.  wykonano remont, pomalowano                   
sufit  i ściany .W związku z odnowieniem Sali gimnastycznej  podczas wykonywania              
renowacji  podłogi sportowej  należy zachować środki ostrożności, zabezpieczyć                        
przed uszkodzeniami mechanicznymi i pyłem 
 
- zabezpieczyć  ściany lamperii 
- szlifowanie wykonać   szlifierką mechaniczną  BEZPYŁOWĄ 
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Zakres robót: 
 
1. ''Remont sali gimnastycznej - renowacja podłogi sportowej w budynku szkolnym  C ''                               
z     
 * Renowacja  podłogi  sportowej – Aktualnie w sali gimnastycznej położona jest podłoga firmy   
PRESTIGE   o nazwie BI-POWER Sleeper 
         
 
1  Wymiana uszkodzonych klepek parkietowych z litego klonu kanadyjskiego, klasy I o wymiarach 
20 mm x 57 mm x 600 mm-1200 mm, zamontowanych do legara.   
 
2 Mechaniczne szlifowanie posadzki z parkietu, szlifierką  BEZ PYŁOWĄ.  
 
3 Lakierowanie trzykrotne podłogi sportowej, lakierem poliuretanowym dwuskładnikowym na bazie 
wody, spełniającym normę  PN-EN 14904:2009  
 
4 Malowanie linii boisk o szerokości  5 cm pomiędzy pierwszą a drugą warstwą lakierniczą,  farbą 
systemową do malowania linii boisk.  
 
5 Wykonanie napisu na boisku w kole środkowym:  Z S P 1 - K R O T O S Z Y N . Litery wysokości 
20 cm, malowane pomiędzy pierwszą a drugą warstwą lakierniczą farbą systemową do malowania 
napisów.  
 
6 Demontaż istniejących listew przypodłogowych.  
 
7 Montaż nowych listew przypodłogowych. Listwy przypodłogowe z drewna sosnowego klasy I   
bez sęków lakierowane z nacięciami wentylacyjnymi o wymiarach 20mm x 60mm x 2500mm.  
 
8  Zabezpieczenie  folią grzejników radiatorowych (zestaw 0,20*1,09*30)  
 
9 Zabezpieczenie  folią zamontowanych koszy na ścianach.  
 
10 Demontaż i montaż drabinek gimnastycznych (o wym. 0,93m*3,00)  
 
11  Oczyszczenie - odkurzanie lamperii  po zakończeniu robót  
 

 
Zakres robót obejmuje: 
 
1.2.1 Roboty budowlane 

- wykonania robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót, 
- szczegółowe określenie doboru materiałów i sposobu i estetyki wykonania robót – zgodnie               

z zatwierdzoną dokumentacja budowlaną.  
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy           

Określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót branży budowlanej. 
 

1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną,  i dokumenty, zgodne                

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak , jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne                         
z dokumentacją projektową i ST. Wielkości 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 zgodność                     
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonywane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. 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, wygody społeczności i innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.4.5. 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 wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy 
oraz w maszynach i pojazdach. 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. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu                  
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                           
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru                       
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
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potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działalność uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych                  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.9. 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 wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
      Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzegania tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych  będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót branży budowlanej. 
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcji  

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące  zamawiania 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki celem ich 
zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione              
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót,          
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. 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 Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
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o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 
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 
przedmiarze robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska                      
i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarcza Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tak gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru                        
i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 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 i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 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. 
 
5. Wykonanie robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboty zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,             
a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego  wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe             
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Szczegółowy zakres robót oraz sposób i kolejność ich wykonania zgodnie z Przedmiarem robót 
Technologia  robót zgodna z opisem odpowiadającym podanej podstawie wykonania określonej 
przedmiarem pozycji robót. 
 
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Program zapewnienia jakości 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru 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. 

 
Program zapewniający jakość winien zawierać: 
- organizację wykonanie robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- 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 (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca  zamierza zlecić przeprowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru  

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

- wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
- procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                                 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót,  badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jakość.  Wszystkie koszty związane                               
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.  Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5.Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały które 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                      

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA              
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.                
(Dz. U. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
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6.7. Dokumenty budowy 
Określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót branży budowlanej. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. 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 Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub                    
w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia to lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
czasie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych 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 tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy              
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                            
o prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasady jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4.  Odbiór ostateczny ( końcowy) 
 
8.4.1 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do   
zakresu ( ilości) oraz jakości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności                 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentacje powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewniania jakości(PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

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

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszelkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych               
i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. Podstawa płatności 
    Określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót branży budowlanej. 
 
10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
      Określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót branży budowlanej. 
 

        
Opracował: 
 
Jerzy Noworol 
 
 


