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1.  WSTĘP 

 
1.1  Przedmiot i  zakres  robót   budowlanych objętych  ST 
 
W  rozdziale omówiono  wymagania ogólne  wykonania i  odbioru robót remontowych dla  zadania: 
 

 „Remont pomieszczenia Klubu Młodzieżowego w budynku Wiejskiego 
Domu Ludowego w miejscowości Rajbrot”. 
 

 KOD CPV: 45210000-2   -   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 
BUDYNKÓW 

 
Zakres robót remontowych: 
- wykonanie podłoża betonowego tzw. „podbetonki” 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy asfaltowej 
- wykonanie izolacji cieplnej poziomej ze styropianu twardego 
- wykonanie wylewek z zaprawy cementowej 
- wymurowanie ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego 
- wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej 
- licowanie ścian sanitariatów płytkami ceramicznymi na kleju 
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na kleju oraz z wykładziny dywanowej obiektowej  
  atestowanej 
- montaż stolarki drzwiowej 
- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej 
- wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania 
  oraz wentylacji 
- zakup i montaż przyrządów – wyposażenia siłowni 
 
1.2  Informacja  o  terenie  budowy 
 
 Remont przeprowadzony w budynku WDL w miejscowości Rajbrot. 
 
1.3  Prace towarzyszące  i tymczasowe 
 
-     Wydzielenie strefy bezpieczeństwa w budynku w trakcie prowadzenia robot związanych z 
       robotami remontowymi konstrukcji żelbetowych i murowych wewnątrz budynku 
- zabezpieczenie terenu budowy wraz z wydzieleniem strefy bezpieczeństwa w trakcie 
prowadzenia robót zewnętrznych (docieplenie budynku i elewacja) 
- działania  ochronne: ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót ochrona   
przeciwpożarowa , ochrona własności   publicznej i  prywatnej , spełnienie  wymogów  BHP , 
ochrona  i    utrzymanie robót 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób w czasie trwania robót 
- kontrola  jakości 
- badania  i  pomiary  po wykonaniu remontu instalacji elektrycznej wraz ze sporządzeniem 
protokołów skuteczności zerowania 
 
 
Koszty prac  towarzyszących   i   tymczasowych  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  
się , że  są    włączone  w  cenę  umowy.   
 
 
 
 
 
 



1.4   Określenia  podstawowe 
 
1.4.1  obiekt budowlany  - należy przez to rozumieć: 
 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami urządzeniami, 
 c)   obiekt małej architektury; 

 
1.4.2   budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
 
 
1.4.3. budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.4.4  roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.5  urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1,4.6  teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.7  prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót 
budowlanych. 
 
 1.4.8  wyrób budowlany – należy przez to rozumieć 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 wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
 
1.4.9  organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
 
1.4.10 kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową  odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.11 materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.12 odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.13 polecenia Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem remontu. 



 
1.4.14 przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
w technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw  ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i  odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.4.15  grupy , klasy ,  kategorie  robót  -należy  przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie  
określone  w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r ) 
 
1.4.16 inspektor  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie 
techniczne i  praktykę  zawodową oraz  uprawnienia  budowlane, wykonującą  samodzielne  
funkcje  w  budownictwie ,  której  Inwestor  powierza nadzór nad budową  obiektu  budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora   na budowie i wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział  w sprawdzeniach  i  odbiorach robót zakrywanych  i  
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń   technicznych ,  jak również  przy  
odbiorze gotowego  elementu . 
 
1.4.17  instrukcja  techniczna  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  projektanta  lub 
dostawcę  urządzeń  technicznych   i  maszyn , określająca  rodzaje i kolejność  lub  
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów  konserwacyjnych, warunkujących  ich  
efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest  również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu  budowlanego. 
 
1.4.18  Wspólny  Słownik Zamówień  -  jest  to system klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  
budowlanych  ,  stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych. 
Składa  się  ze  słownika  głównego   oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje We wszystkich  
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/ 2003  stosowanie  
kodów CPV do określenia  przedmiotu zamówienia przez  zmawiających  z  ówczesnych  Państw 
Członkowskich UE. 
 
 
 
 
 
 
 
1.5  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
 
1.5.1 Przekazanie  terenu  budowy 
 
Zamawiający, w  terminie  określonym   w  dokumentach  umowy przekaże Wykonawcy  teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dokumentację  projektową oraz specyfikację techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych. 
 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu dokumentów do chwili 
odbioru  końcowego robót. 
 
 
1.5.2   Zabezpieczenie  terenu  budowy 
 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia terenu  budowy  w  okresie  trwania realizacji  
kontraktu  aż do zakończenia i  odbioru  ostatecznego robót. 
Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę  umowy.   



 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  na 
budynku WDL. 
 
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 . 
 
1.5.3  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  instalacyjnych  Wykonawca  będzie: 
a)    utrzymywać  teren  budowy  we właściwym porządku 
b) 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 . 

 
 
 
1.5.4   Warunki  bezpieczeństwa  pracy  w  czasie  wykonywania  robót . 
 
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  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i zdrowia  osób zatrudnionych na  
budowie oraz  dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej nie  podlegają  odrębnej zapłacie  i są  
uwzględnione  w cenie  umownej . 
 
 
 
 
1.5.5  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. 
 
 
1.5.6  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 przestrzeganie 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)oraz Ministra Pracy  i  Polityki  Socjalnej z dn.26 
września 1997 r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy ( Dz. 
U. Nr 169 poz. 1650) 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAŁY 
 
2.1 Zakup i dostawa  materiałów    
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zakupu 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne i atesty zezwalające na użytkowanie. 
 
 
2.2 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  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora nadzoru 
 
 
2.3  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. 
 
 
2.4  Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru 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 SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasada-mi 
określonymi dokumentacji projektowej, SST 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 dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa 
lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów na miejsce wbudowania na własny 
koszt w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
 
 
 
5. WYKONYWANIE  ROBÓT 
 
 5.1  Przed  rozpoczęciem  robót  przedstawiciel inwestora dokona przekazania placu budowy  
wykonawcy. 
   Przekazanie zostanie potwierdzone spisaniem stosownego protokołu. 

 
5.2  Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ , projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
5.2.1  Następstwa  jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  wytyczeniu i  
wykonywaniu   robót zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor  nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny  koszt. 
 
5.2.2  Decyzje  Inspektora  nadzoru dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  elementów  robót  
będą  oparte  na wymaganiach sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  
projektowej ,w SST, a także w  normach  i  wytycznych. 
 
5.2.3  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  poniesie  Wykonawca . 
 
6. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT   

 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Jakość materiałów będzie sprawdzana przez Inspektora Nadzoru . 
 
 
6.2  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 posiadają deklarację 



zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
 
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. 
 
 
 
 
6.3 Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiające-go i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

 
 

 
  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

robotach, 
 

odaniem powodu, 

ostatecznych 
      odbiorów robót, 

 
 podlegających 

ograniczeniom lub 
       wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 
 

 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



 
 
2. Książka obmiarów 
 
Z uwagi na mały zakres robót nie będzie prowadzona książka obmiarów. 
 
3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Nie dotyczy tego zadania 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 - 4, następujące 
dokumenty: 
 
a)   zgłoszenie robót, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d)  protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do 
wglądu na życzenie zamawiającego. 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1    Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z kosztorysem 
ofertowym 
 i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.    
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zezwala Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony jednorazowo po zakończeniu robót. 
 
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 zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji  projektowej i  
przedmiarze robót . 
 
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 te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 
a)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
b)   odbiorowi po upływie  gwarancji. 
 
 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
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. 
 
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 dokumentacją projektową i SST. 
 
W toku odbioru ostatecznego odbioru 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 komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 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. 



 
8.2.2. 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: 
 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót 
2. wyniki pomiarów kontrolnych oraz deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 

3. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru  i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 
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. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.3. Odbiór po  upływie  gwarancji 
 
Odbiór po upływie gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z  usunięciem  wad,  
które ujawniają się w okresie gwarancji . 
 
Odbiór po upływie gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. „Odbiór ostateczny ( końcowy  ) robót”. 
 
 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1  Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania  i  badania składające się na  jej wykonanie, określone dla  tej  
roboty  w  SST i w dokumentacji  projektowej. 
  
Ceny  jednostkowe lub  wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 



 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1   Ustawy 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 
1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 
poz.1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 
poz. 718). 
Ustawa  s  dnia 29.01.2004 r  -  Prawo  zamówień  publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 ) 
Ustawa z  dnia  16.04.2004r – o  wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881 ) 
Ustawa  z  dnia 24,08,1991r. -  o ochronie  przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147, 
poz 1229) 
Ustawa  z dnia 21,12 2004r – o dozorze  technicznym(Dz. U. Nr 122,poz.1321 z późn. zm.) 
Ustawa  z dnia 27,04,2001 r. -  Prawo  ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z  późn . zm.) 
 
 
10.2  Rozporządzenia 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Zmieniające rozporządzenie  w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,poz.2042). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich oznaczania  znakowaniem CE  
( Dz.U.Nr209,poz.1779 ). 
 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych  upoważnionych  do wydawania europejskich  aprobat  technicznych , 
zakresu  i  formy  aprobat  oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U. Nr 209, poz. 1780) 
 
Rozporządzenie Ministra Polityki  Społecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie  ogólnych 
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U. Nr.169,poz.1650) 
 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  23 czerwca 2003r. -  w  sprawie  informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia 
.(Dz.U.Nr120,poz1126). 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego  
zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania  i  odbioru  
robót  budowlanych oraz  programu  funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów  
deklarowania  wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  budowlanym ( Dz. 
U. Nr. 198, poz.2041). 
 



 
REMONT POMIESZCZENIA KLUBU MŁODZIEŻOWEGO W BUDYNKU WIEJSKIEGO 
DOMU LUDOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RAJBROT 
 
Zestawienie materiałów 
 
Aparat grzewczy – nagrzewnica 12,2 kW z wyposażeniem i armaturą współpracującą kpl 1 
Bateria umywalkowa Fi·15·mm szt. 3 

Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Fi·15·mm szt. 2 

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 10,2485 
Bloczki YTONG 60x20x11,5·cm gładkie szt. 748,85 
Brodzik natryskowy akrylowy, wzmocniony pianką poliuretanową, kwadratowy szt. 2 
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,13679 
Drzwi zewnętrzne ocieplone z klamkami i zamkami z wkładka atestowana i dodatkowymi 
zamkami atestowanymi  m2 2,26 

Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do  wymalowań wewnętrznych  dm3 112,75 

Gniazdo wtyczkowe p.t. bakelitowe 2-biegunowe 10A  szt. 9,18 
Grzejnik łazienkowy stalowy drabinkowy, lakierowany 600 mm x 600 mm szt. 1 
Grzejnik łazienkowy stalowy drabinkowy, lakierowany 700 mm x 700 mm szt. 1 
Grzejnik stalowy panelowy C11, wysokości 600 mm i długości 400 mm szt. 1 
Grzejnik stalowy panelowy C22, wysokości 600 mm i długości 400 mm szt. 2 
Grzejnik stalowy panelowy C22, wysokości 600 mm i długości 800 mm szt. 1 

Grzejnik stalowy panelowy C22, wysokości 600 mm i długości 1400 mm szt. 1 

Klej winylowy kg 38,92 
Klej Thermaflex 474 dm3 0,23 
Klipsy montażowe Thermaclips szt. 220,2 

Kołki kotwiące szt. 94,72 

Kołki rozporowe plastykowe szt. 167,34 
Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi·15·mm szt. 16 

Kształtka PEX/AL/PEX Fi 15 mm szt. 4,91 
Kształtka PEX/AL/PEX Fi 22 mm szt. 6,11 
Kształtka PEX/AL/PEX Fi 25 mm szt. 2,76 
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt. 18,71 

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt. 18 

Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 248,7 

Listwy przyścienne PVC lub MDF m 109,88 

Łączniki instalacyjne p.t. w puszce 1-biegunowe szt. 9,18 

Łączniki instalacyjne p.t. w puszce świecznikowe szt. 5,1 

Materiał do wykonania instalacji wentylacji  kpl. 1 

Materiał do wykonania podłączenia instalacji wod-kan. i c.o. kpl 1 

Nadproża prefabrykowane m 9,18 

Oprawy do świetlówek 4x18W szt. 23 
Oprawy żarowe zwykłe do przykręcania szt. 8 
Ościeżnice drzwiowe drewniane m2  15,17 

Otulina Thermaflex FRZ, grubość 6 mm m 40,37 

Papa asfaltowa izolacyjna m2  286,0 
Pianka poliuretanowa kg 0,39 
Płyta styropianowa samogasnąca odmiana 20 gr. 8 cm    m2 130,57 

Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30·cm m2  60,68 
Płytki ceramiczne ścienne m2  44,92 

Płyty z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym m2  3,45 
Podejście pod baterie do HX6/15 i HW627/15 szt. 16 



Postumenty porcelanowe do umywalek szt. 3 
Preparat gruntujący dm3 106,74  
Przewody YDY 3x1,5 mm2  m  306,8 
Przewody YDY 3x2,5 mm2  m  101,92  
Przyrządy do ćwiczeń – wyposażenie siłowni kpl 1 
Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt. 28,56 

Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywa szt. 16,32 

Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 118,13 
Rura eval PEX fi 16 mm  m 160,68 
Rura eval PEX fi 25 mm  m 40,17 
Rura osłonowa karbowana „peszel”, Fi·18-20·mm m 160,68 
Rura osłonowa karbowana „peszel”, Fi•24-26•mm m 40,17 
Rura PEX/AL/PEX Fi 15 mm m 12,88 
Rura PEX/AL/PEX Fi 20 mm m 16,9 
Rura PEX/AL/PEX Fi 25 mm m 8,03 
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50/1,8 mm m 9,25 

Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110/2,2 mm m 13,49 

Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 3 

Siatka zbrojeniowa z prętów  m2  126,84 
Silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych  dm3  0,68 
Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych mdf   m2 5,54 
Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych mdf łazienkowe  m2  5,54 

Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych mdf z klamkami i zamkami z wkładką  m2  4,1 

Sucha zaprawa do spoinowania kg 50,22 
Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt. 3 
Świetlówki  szt. 95,68 

Tablica TR0 z wyposażeniem   szt. 1 

Tablica TR1 z wyposażeniem szt. 1 
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 2,02 

Uchwyt do rur przykręcany Fi 15 mm szt. 33,38 

Uchwyt do rur przykręcany Fi 22 mm szt. 26,73 

Uchwyt do rur fi 24-26  szt. 89,4 
Uchwyt do rur fi 31-33  szt. 21,23 

Uchwyty do rur PVC 50·mm szt. 13,9 
Uchwyty do rur PVC 110·mm szt.14,6 
Umywalki porcelanowe szt. 3 
Urzadzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt. 3 

Wykładzina dywanowa obiektowa z atestem  m2  71,61 
Zapłonniki szt. 92 
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,084 
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 7,95 
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)  m3  8,53 
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)  m3  1,15 
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg  1010,31 

Zaprawa murarska YTONG kg  172,68 
Zaprawa wapienna M0.6 (m.4)  m3 1,18 
Zawór grzejnikowy termostatyczny prosty z głowicą Fi·15·mm szt. 7 

Zawór powrotny prosty lub kątowy, mosiężny Fi 15 mm szt. 7 

Zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm szt. 3 

Żarówka  szt. 8,32 


