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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia : 
Modernizacja kompleksu gabinetów Starostów Poznańskich w budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. Jackowskiego nr 18. 
 
 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych  
w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 
1.3.1.Roboty rozbiórkowe :   
- rozebranie paneli posadzkowych , 
- rozebranie sufitu podwieszonego, 
- rozebranie ścianek z cegły, 
 
 
1.3.2. Demontaż  : 
- drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami , 

 
 
1.3.3. Roboty wykończeniowe  
-   wykonanie podłoży pod posadzki z masy wyrównującej z warstwą samopoziomującą 
-  wykonanie nowych ścianek działowych z STG 
- wyprawki cementowo – wapienne na ścianach wewnętrznych, 
- szpachlowanie ścian istniejących gładzią gipsową,  
-  przyklejenie płytek z wykładziny dywanowej z zastosowaniem wzoru  
  i kolorystyki wg projektu wnętrz oraz drewnianych listew przyściennych, 
-  wykonanie nowych sufitów podwieszonych z płyt g-k na rusztach metalowych, 
- dostawa i montaż nowych drzwi  wraz z ościeżnicami i wyłogami    drewnianymi, 
- montaż gzymsów naściennych oraz płycin drewnianych nad drzwiami  
- naklejenie na ściany luster z obramieniem  z listew drewnianych, 
-  zagruntowanie i pomalowanie ścian wg. projektu kolorystyki farbą lateksową, 
- dostawa i montaż szafy ubraniowej wbudowanej, 
-dostawa i montaż żaluzji na drzwiach, karniszy nadokiennych, zasłon i firan . 

 
 
1.4. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału  
       szczegółowego  według WSZ  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” 
roboty objęte zamówieniem zaliczone do dwóch grup CPV  :  
- roboty w zakresie instalacji budowlanych CPV 45.3, 
- roboty wykończeniowe w  zakresie obiektów budowlanych CPV  45.4.   
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ZESTAWIENIE  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH 

 
STO-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
STB-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
STB-02 TYNKI WEWNĘTRZNE 
STB-03 ROBOTY MALARSKIE 
STB-04 STOLARKA DRZWIOWA 
STB-05 OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITÓW, ŚCIANKI SYSTEMOWE STG 
STB-06 WYKOŃCZENIE POSADZEK 
STB-07 POZOSTAŁE ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE 
    
1.5. Roboty towarzyszące i specjalne 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 
będące kosztem Wykonawcy : 
1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
2/ Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
3/ Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody .  
Wykonawca założy na własny koszt podliczniki j.w. a Zamawiający obciąży Wykonawcę 
kosztami zużycia prądu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. 
4/ Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno –  sanitarne, których 
rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, 
stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz  warunków w jakich ta praca jest 
wykonywana. 
5/ Wykonawca przed przystąpieniem do robót  wykona zabezpieczenie terenu robót przez  
osłonięcie folią lub płytami narażonych na uszkodzenie elementów wewnętrznych - istniejący 
aneks kuchenny, oraz elementów znajdujących się na drodze usuwania gruzu , (posadzki, 
ściany) 
6/ Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane z 
prowadzonymi robotami. 
7/ Po zakończeniu robót a przed odbiorem końcowym Wykonawca na własny koszt : 
a/ dokona naprawy elementów budynku uszkodzonych przy prowadzeniu robót objętych 
kontraktem ( np. tynki, powłoki malarskie podłogi itd.),  
8/ Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu pełnobranżową 
dokumentację powykonawczą,  przeprowadzi wymagane w Polskich Normach próby 
instalacji.  
 
Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych  : 
1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z 
tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.  
2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziałem przedstawicieli  Zakładu 
Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poż. i BHP dla robót wymagających takich 
odbiorów oraz przekaże Zamawiającemu protokóły z pozytywnym wynikiem w/w odbiorów. 
 
1.5.Informacja o terenie budowy 
Prace remontowe będą prowadzone w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego 
przy ul. Jackowskiego nr 18 w Poznaniu - na 1 piętrze. 

 

1.6.Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy oraz 1kpl. dokumentacji technicznej.  
Kierownik budowy, kierownicy robót oraz podwykonawcy mają obowiązek znać i stosować 
postanowienia zawarte w STO-00 „Wymagania ogólne” oraz STB-01 do 07.  
 
Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy  w stanie czystym i nie 
zagrażającym użytkownikom obiektu użyteczności publicznej.  
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1.7.Dokumentacja budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed 
zabrudzeniem i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiającemu. 

a) projekty techniczne  
b) specyfikacje techniczne 
c) protokół przekazania Wykonawcy placu budowy, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora. 
f) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 

aprobaty techniczne. 
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora 
do Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych  
i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.  
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
    
1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu 
budowy. 
Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, 
na których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń 
czy instalacji. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do 
chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia 
stałego i ruchomego  Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 
1.9. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione 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 i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy  
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy  plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego a podczas 
realizacji robót prowadzić szkolenia i przestrzegać przepisów zgodnie ze sporządzonym 
planem BIOZ.  
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w  warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  wymagań 
sanitarnych. 
                                                               
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na 
budowie oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
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1.11.  Ochrona przeciwpożarowa. 
  
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 w 
związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 

   
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego są uwzględnione w Cenie Umowy.  
 
1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy   
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza 
budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz 
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 
 
1.13.  Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania  ruchu publicznego na dojeździe do terenu 
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w Cenę Umowy.   
 
1.14. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca musi wygrodzić i oznakować teren budowy  i miejsca składowania materiałów 
budowlanych oraz gruzu. 
Wykonawca będzie dbał  o utrzymanie tego wygrodzenia w dobrym stanie przez cały okres 
budowy aż do dnia odbioru końcowego.  
   
1.15.  Zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca zapewni takie użytkowanie chodników i jezdni , aby ich stan po zakończeniu 
robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do 
jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach komunikacyjnych  Wykonawca dokona napraw na 
własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy.  
 
1.16.  Nazwy i kody  : grup robót, klas robót, kategorii robót 
 
Roboty budowlane objęte Zamówieniem posiadają różne kody zależnie od specyfiki robót . 
Wspólny kod główny dla całego zamówienia : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 
 
1.17. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa i modernizacja obiektu budowlanego; 
- roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
elementów obiektu budowlanego; 
- teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

- dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu i 
inne dokumenty Wykonawcy; 
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- dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
- Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  
26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953). 
- aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie; 
- wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
- materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, 
- Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby, 
- Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, posiadająca 

uprawnienia do kierowania robotami oraz do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie.   

- Inspektor Nadzoru oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako 
Pełnomocnik Zamawiającego dla celów realizacji Zamówienia na zasadach Prawa 
Budowlanego i Rozporządzeń o pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie,  
- polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazywane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
- przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania  z podaniem 
ich  ilości. 
 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z 
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
- Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w 
przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
 
                                                                                                                             
 
2.  WYMAGANIA DOT.  WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
3/ inne prawnie określone dokumenty. 
4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych. 
 
Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych  
materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia 
przez  Inspektora Nadzoru. 
Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań 
materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
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2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami  
           dostaw,  składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego  
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione dla badań wymaganych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 
 

3. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

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 lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora.  
                                                              
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie 
przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  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 utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy 
na własny koszt. 
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5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  wymaganiami ST 
oraz poleceniami Inspektora. 
 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. 

 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie,  ST, normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe 
koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót  
przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.   
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót 
objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio 
przylegający, do stanu na dzień przekazania placu budowy. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR  WYROBÓW   I  ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie   
przetargowej Wykonawca dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i  
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektową,  
ST i sztuką budowlaną. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przepisami przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR    
Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z  
Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z 2.09.2004r.  
Obmiar robót – dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym a więc nie dotyczy 
niniejszego zamówienia, które będzie zawarte w umowie ryczałtowej.   
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
 Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 7 dni przed odbiorem.  
Odbiór końcowy polega na  ocenie wykonania zakresu robót objętych umową  pod 

względem ilości, jakości, kosztów i terminu. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego . 
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Użytkownika.  Komisja odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót i projektem i ze  ST.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego.  
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH  
I   PRAC  TOWARZYSZĄCYCH 
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 
Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 
10.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.3 niniejszej STO-01 . 
10.3. Inne dokumenty odniesienia – wybrane 
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)  
   z  późniejszymi zmianami, 
-  Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351), 
-  Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).  
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  
  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…)  
  ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie   
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  
 ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 (Dz.U. nr. 47: poz. 401), 
- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. nr 19; poz.177)  z  
późniejszymi zmianami.  
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881). 
10.4. Normy wyszczególnione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych  
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