
SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  INSTALACJI 

ODWADNIAJACEJ - DRENAZ ODWADNIAJACY BUDYN KU 

MAUZOLEUM JANA KASPROWICZA NA HARENDZIE . 

 

1. WSTEP: 

 

Przedmiot Szczególowej specyfikacji technicznej : 

 

Przedmiotem niniejszej Szczególowej Specyfikacji Technicznej s a wymagania dotyczace 

wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji odwadniajacej  drenazu odwadniajacego 

budynek Mauzoleum Jana Kasprowicza na Harendzie.  

 

Zakres stosowania Szczególowej Specyfikacji Technicznej : 

 

Szczególowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.  

 

Zakres robót objetych Specyfikacja techniczna : 

 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace 

na celu wykonanie odwodnienia budynku Mauzoleum oraz wlaczenia instalacji drenazowej 

do kanalizacji burzowej wraz z wykonaniem upustu . Niniejsza specyfikacja techniczna 

zwiazana jest z wykonaniem nizej wykonanych robót: 

 

- Roboty budowlane.  

- Karczowanie pni. 

- Kopanie rowów. 

- Roboty odwadniajace. 

- Roboty nawierzchniowe. 

- Roboty izolacyjne. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA: 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja projektowa 

specyfikacja techniczna poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego  oraz zgodnie z 

art.50,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

sieci wodociagowych”. COBRIT INSTAL Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano -montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemyslowe”. 

*Odstepstwa od projektu moga dotyczyc jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialów –w 

przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych 

charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji 

a jezeli dotycza zmiany materialów i elementów okreslonych w dokum entacji technicznej na 

inne nie moga powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy 

realizowac zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -

montazowych. Ton II Instalacje sanitarne i przemyslowe”. Polskimi normami oraz innymi 

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.  



Stan istniejacy: 

 

Budynek  Mauzoleum polozony jest na terenie przylegajacym do Kosciola na Harendzie  

i konstrukcyjnie wsparty jest na uskoku schodzacego do potoku. Ostatni remont budyn ku 

Mauzoleum przeprowadzono ponad czterdziesci lat temu. Skutkiem uszkodzenia lub braku 

drenazu odwadniajacego budynek nosi slady intensywnego zawilgocenia zarówno 

przesiakowego powodujacego korozje konstrukcji murowej scian, jak równiez wyplukiwanie 

warstw podkladowych pod stopniami schodów.  

 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszacych i robót tymczasowych:  

 

Prace towarzyszace  niezbedne do wykonania robót podstawowych oraz robót tymczasowych: 

 

- wydzielenie placu budowy (w tym wygrodzenie wykopów) tasmami  ostrzegawczymi, oraz 

tablicami informujacymi o prowadzonej inwestycji,  

- wyznaczenie tymczasowego placu skladowania materialów  oraz miejsca skladowania 

odpadów. 

 

Informacje o terenie budowy: 

 

a. organizacja robót – rozpoczecie robót nalezy uzgodnic z Inwestorem, okreslajac od kiedy 

mozna wykonywac prace (po dokonaniu niezbednych ustalen).  

 

b. zabezpieczenie interesów osób trzecich – jak wikt. A. 

 

c. warunki bezpieczenstwa pracy – podczas robót nalezy zachowac podstawowe przepisy 

BHP, przed rozpoczeciem robót nalezy przeprowadzic instruktaz pracowników na 

stanowisku. 

 

Roboty nalezy realizowac zgodnie z opracowanym harmonogramem robót stanowiacym 

zalacznik do umowy. 

 

Przekazanie terenu budowy : 

 

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze W ykonawcy teren 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Zamawiajacy 

w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz 

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  

 

3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 

 

-Projekt :  

-Przedmiar robót do projektu  

-Kosztorys inwestorski do projektu  

 

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;  

 

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót  

2. Projekt organizacji i harmonogram Robó t  

3. Projekt zaplecza technicznego budowy  



Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa  

 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Wykonawce stanowia czesc umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione chocby 

w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej 

dokumentacji.  

 

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledów lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a 

o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, który dokona odpowi ednich 

zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarów wazniejszy jest od odczytów 

ze skali rysunków.  

 

 

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa 

lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosc elemen tu budowli, to takie materialy beda 

niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  

 

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.  

 

W okresie trwania budowy i wykanczania robót Wykonawca bedzie utrzymywac teren 

budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do 

przepisów i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokól terenu budowy oraz 

bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osób lub wlasnosci spolecznej i innych, a 

wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego 

sposobu dzialania.  

 

Ochrona przeciwpozarowa  

 

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny 

sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  

 

Materialy latwopalne beda skladowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostepem osób trzecich.  

 

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

Materialy szkodliwe dla otoczenia  

 

Materialy, które w sposób trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszcz one do 

uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialów wywolujacych szkodliwe promieniowanie o 

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.  

 

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robót beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych 

materialów na srodowisko.  

 



Materialy, które sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakonczeniu Robót ich 

szkodliwosc zanika (np. materialy pylaste), moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagan wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien 

otrzymac zgode na uzycie tych materialów od wlasciwych organów administracji 

panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialów szkodliwyc h dla otoczenia zgodnie ze 

Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.  

 

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej  

 

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia 

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych 

wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznac zenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi 

Zamawiajacego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspólpracowal dostarczajac  

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za 

wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiajacego.  

 

Bezpieczenstwo i higiena pracy  

 

Podczas realizacji robót Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych 

bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywal pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  nie spelniajacych odpowiednich 

wymagan sanitarnych.  

 

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz 

sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpi eczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas 

wykonywania robót bedzie miala dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.  

 

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie 

podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzgled nione w cenie umownej.  

 

 

Ochrona i utrzymanie robót  

 

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i za wszelkie materialy i urzadzenia 

uzywane do robót od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakonczenia przez Zamawiaj acego).  

 

Stosowanie sie do prawa i innych przepisów  

 

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane z robotami 

i bedzie w pelni odpowiedzi alny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót.  



4. MATERIALY:  

 

Ogólne wymagania dotyczace materialów  

 

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadac, co do jakosci 

wymogom dopuszczonym do obrot u i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 

Ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektu Wykonawczego i przedmiaru robót oraz 

przyjetym w ofercie rozwiazaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego 

Wykonawca obowiazany jest okazac w stosunku do wskazanych materialów: certyfikat na 

znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub 

aprobata Techniczna.  

 

Materialy zastosowane do wnetrza musza ponad to posiadac swiadectwo dopuszczenia 

Panstwowego Zakladu Higieny.  

 

Zródla uzyskania materialów  

 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczególowe informacje dotyczace proponowanego zródla 

zamawiania tych materialów i odpowiednie atesty, aprobaty technic zne, swiadectwa 

dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego  

 

Zatwierdzenie partii materialów z danego zródla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie 

materialy z danego zródla uzyskaja zatwierdzenie.  

 

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy 

uzyskane z dopuszczonego zródla w sposób ciagly spelniaja wymagania SST w czasie 

postepu robót.  

 

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom  

 

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu 

budowy.  

 

Kazdy rodzaj robót, w którym znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, 

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.  

 

Przechowywanie i skladowanie materialów  

 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne 

do robót, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i byly 

dostepne do kontroli przez Inzyniera.  

 

Miejsca czasowego skladowania materialów uzgodnione z Inz ynierem organizuje 

Wykonawca.  

 

5. SPRZET:  

 

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet uzywany do robót powinien 



byc zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w 

przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc uzgodniony i 

zaakceptowany przez Zamawiajacego.  

 

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie 

przewidzianym umowa.  

 

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony 

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy 

Zamawiajacemu kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie  gwarantujace zachowania warunków 

umowy, zostana przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

6. TRANSPORT:  

 

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie 

wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i wlasciwosci przewozonych 

materialów.  

 

Liczba srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie 

przewidzianym umowa.  

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrów 

technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na 

osie moga byc dopuszc zone Zamawiajacego, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego uzytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

 

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdac h do terenu budowy.  

 

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT:  

 

Program zapewnienia jakosci  

 

Do obowiazków Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inzyniera.  

 

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:  

 

a) czesc ogólna opisujaca:  

 



-organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

-bhp.,  

-wykaz zespolów roboczych, ich kwalifikacje,  

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczególnych 

elementów robót,  

-system (sposób i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych 

robót,  

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarów i kontroli  

 

b) czesc szczególowa opisujaca dla kazdego asortymentu robót:  

 

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo -kontrolne,  

-srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialów,  

-sposób zabezpieczenia i ochrony ladunków przed utrata ich wlasciwosci w czasie tr ansportu,  

-sposób i procedure pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialów i wykonywania 

poszczególnych elementów robót,  

-sposób postepowania z materialami i robotami nie  odpowiadajacymi wymaganiom.  

 

Zasady kontroli jakosci robót  

 

Celem kontroli robót bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiagnac zalozona jakosc robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robót i 

jakosci materialów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, 

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i badan 

materialów oraz robót.  

 

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialów oraz robót z czestotliwoscia 

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST  

 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sa okreslone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robót zgodnie z umowa.  

 

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu  swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i 

sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i 

odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane 

z organizowaniem i prowadzeniem badan materialów ponosi Wykonawca.  

 

Atesty Certyfikaty i deklara cje zgodnosci  

 

Zamawiajacy moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, które posiadaja:  

 

• certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami 

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

wlasciwych przepisów i dokumentów technicznych,  

• deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:  

- Polska Norma  



- aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i które spelniaja wymogi 

SST. W przypadku materialów, dla których ww. dokumenty sa wymagane przez SST, 

kazda partia dostarczona do robót bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  

 

Produkty przemyslowe musza posiadac ww. dok umenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badan beda 

dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, które nie spelniaja 

tych wymagan beda  

 

8. DOKUMENTY BUDOWY:  

 

Rejestr obmiarów  

 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu 

kazdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciagly w 

jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów .  

 

Dokumenty laboratoryjne  

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialów, 

orzeczenia o jakosci materialów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnien ia jakosci. Dokumenty te stanowia 

zalaczniki do odbioru robót. Winny byc udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.  

 

Pozostale dokumenty budowy  

 

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:  

 

• pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,  

• protokoly przekazania Terenu Budowy,  

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

• protokoly odbioru robót,  

• protokoly z narad i ustalen,  

• korespondencje na budowie.  

 

Przechowywanie dokumentów budowy  

 

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.  

 

9. OBMIAR ROBÓT:  

 

Ogólne zasady obmiaru robót  

 

Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  



Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

 

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.  

 

Jakikolwiek blad lu b przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku nalezytego wykonania 

przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacja. Bledne dane 

zostana poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pismie.  

 

Obmiar gotowych Robót bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej 

platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawce i Inzyniera.  

 

Technologia i zakres wyko nania robót:  

 

Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych prac zwiazanych z wykonaniem 

drenazu wokól budynku od poziomu posadowienia, polegajacych na oczyszczeniu 

fundamentów, rapowaniu izolalacji pionowej masa izolacyjna, zamocowanie folii 

kubelkowej, ulozeniu rur drenarskich z PCV-U perforowanych z filtrem z wlókien 

polipropylenowych, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami oraz nowym 

upustem, zasypaniu calosci zasypka filtracyjna piaskowo-zwirowa oraz wykonanie opasek 

wokól budynku z kostki. 

 

10. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:  

 

Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy  

 

Z uwagi na przyjety sposób realizacji inwestycji (prowadzenie prac budowlanych w 

uzytkowanym obiekcie) – przystapienie do robót nalezy poprzedzic opracow aniem przez 

glównego wykonawce projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, 

obejmujacego w szczególnosci:  

 

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy  

 

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajac e zlokalizowane obiektów placu 

budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnia i jadalni pracowników, niezbednych 

magazynów pomocniczych, obiektów technologicznych) w sposób niepowodujacy kolizji z 

drogami transportu materialów i sprzetu  

 

c) Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy 

robotach budowlano -montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych  

 

d) Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry  

 

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materialów i elementów budo wlanych  

 

f) Szczególowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania 

poszczególnych elementów  

obiektu  



Przygotowanie terenu budowy  

 

Przed przystapieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 

przygotowac teren, na którym te roboty maja byc wykonywane, a w szczególnosci:  

 

a) ogrodzic plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego 

sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazac w 

czasie wykonywaniu robót osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robót; 

ogrodzenie placu budowy powinno byc tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, 

a jego wysokosc powinna wynosic nie mniej niz 1,50 m,  

 

b) wzniesc stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przy stosowac budynki istniejace 

dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele skladowania materialów, maszyn i 

urzadzen, ewentualnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych zwiazanych z 

budowa oraz przygotowac miejsce do skladowania materi alów i sprzetu zmechanizowanego 

lub pomocniczego poza budynkami,  

 

c) na budowie urzadzic dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do 

gotowania napojów, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,  

 

d) pomieszczenia powinny byc o odpowiedni ej powierzchni, zgodne z obowiazujacymi w tym 

zakresie przepisami dotyczacymi ogólnych warunków higieniczno -sanitarnych na budowie,  

 

e) przygotowac sklady na materialy, które moga spowodowac wybuch (np. materialy pedne, 

rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalników materialy chemiczne, 

karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie 

przepisami lub wytycznymi  

producenta,  

 

f) zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,  

 

g) wykonac oslony oraz przejscia dla pieszych na czas trwania budowy  

 

h) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac 

przeszkody lub utrudniac wykon ywanie robót.  

 

Drogi dojazdowe i na placu budowy  

 

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca siec dróg stalych. Nalezy utrzymywac je w 

czystosci i nie uniemozliwiac transportu wewnatrzszpitalnego.  

 

W razie, gdy wskutek wykonywania robót, zostal zamkniety przejazd, w jego miejscu nalezy 

umiescic zapore z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzien i w nocy, a w 

odpowiedniej odleglosci ustawic tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej 

drodze objazdu.  

 

 

 

 



11. ODBIÓR ROBÓT:  

 

Rodzaje odbiorów robót  

 

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:  

 

• odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu,  

• odbiorowi czesciowemu,  

• odbiorowi koncowemu,  

• odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu  

 

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.  

 

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie  dokonany w czasie umozliwiajacym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót.  

 

Odbioru robót dokonuje Zamawiajacy.  

 

Gotowosc danej czesci robót do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiór bedzie przeprowadzony zgodnie 

niezwlocznie, jednak nie pózniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu 

ocenia Inzynier na podstawie dokumentów zawierajacych komplet wyników badan 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 

projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.  

 

 

 

Odbiór czesciowy  

 

Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i ja kosci wykonanych czesci robót. Odbioru 

czesciowego robót dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiajacy.  

 

Odbiór koncowy robót  

 

Calkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzo na przez 

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o 

tym fakcie Zamawiajacego.  

 

Odbiór koncowy robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których 

mowa ponizej.  

 

Odbioru koncowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci 

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie 



przedlozonych dokumentów, wyników badan i pomi arów, ocenie wizualnej oraz zgodnosci 

wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST.  

 

W toku odbioru koncowego robót komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w 

trakcie odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie w ykonania 

robót uzupelniajacych i robót poprawkowych.  

 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupelniajacych 

w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i 

ustali nowy termin odbioru ko ncowego.  

 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z 

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obie ktu i 

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc 

wykonywanych robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.  

 

Dokumenty odbioru koncowego  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robót jest pr otokól odbioru 

koncowego robót sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.  

 

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:  

 

• dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli 

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,  

• Specyfikacje Techniczne,  

• dokumenty zainstalowanego wyposazenia  

• Rejestry Obmiarów (oryginaly),  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,  

• deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialów zgodnie z 

SST  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.  

• Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 

zalaczonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i  

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych (np. na przelozenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania 

tych robót wlascicielom urzadzen.  

• Instrukcje eksploatacyjne.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie 

beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 

ponowny termin odbioru koncowego robót.  

 

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.  

 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupelniajacych wyznaczy komisja.  

 

 

 



Odbiór pogwarancyjny  

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwiazanych z usunieciem wad  

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.  

 

Odbiór pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór koncowy robót”.  

 

12. PODSTAWA PLATNOSCI: 

 

Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru robót. Przy 

dokonywaniu rozliczen obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy 

Zamawiajacym a Wykonawca.  

 

Wartosc ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na 

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji projektowej a takze w 

obowiazujacych przepisach.  

 

Ceny jednostkowe lub ryczaltowe robót beda obejmowac:  

 

• robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,  

• wartosc zuzytych materialów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,  

• wyposazenie wraz z kosztami zakupu,  

• koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wartosc ryczaltowa 

zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosc zadania dodatkowej 

zaplaty.  

 

13. PRZEPISY ZWIAZANE:  

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pózniejszymi zm. z 

27 marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz.718).  

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

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz. 676).  

•Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika 

budowy, montazu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).  

• Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12  marca 1996r. w sprawie 

dopuszczalnych stezen czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy 

budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).  

• Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w 

sprawie wykazu wyrobów budowlanych niemajacych istotnego wplywu na spelnianie 

wymagan oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki 

budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).  

 

• Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).  



• Rozporzadzenie Minist ra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie oceny systemów zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie (Dz.u 1113, poz. 728) .  

• Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 

r., poz. 401)  

• Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowni ctwa z dnia 15 grudnia 1994r. 

w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest 

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pózn. zm.)  

• Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn ia 16 czerwca 2003 r. w  

sprawie ochrony przeciwko� arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. nr 121, poz.1138).  

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano -montazowych – Ministerstwo 

Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej –  

 


