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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

Nazwa zamówienia:  

Remont lokalu użytkowego  

w zasobie OR AMW Gdynia ul. Abrahama 36-44 lok. nr 4 

 

 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

Główny przedmiot: 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 

45310000-3 Roboty instalacyjne i elektryczne 

45.42.11.00-5  Instalowanie okien i drzwi 

 

 

 

 

Zamawiający:  

Agencja Mienia Wojskowego 

ul. Nowowiejska 26A 

00-911 Warszawa 

 

Oddział Regionalny w Gdyni 

ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 

81-231 Gdynia 

tel. (58) 690-87-00 

fax (58) 690-87-01 

www.amw.com.pl 

e-mail: gdynia@amw.com.pl 

 

 

 

http://www.amw.com.pl/
mailto:gdynia@amw.com.pl
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1.   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ: 

Remont  lokali mieszkalnych przed zasiedleniem. 

1.1 Zakres robót niezbędnych do wykonania: 

- szczegółowy zakres został wskazany w dokumentacji projektowej „Wizualizacja placówki” 

i przedmiarach robót Zamawiającego – stanowiącej załącznik nr 5 do IWZ  

- zakresy robót wynikające z przedmiarów i projektów należy czytać wraz z STWiORB, te 

opracowania razem określają zakres prac do wykonania. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę produktów 

równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w przedmiarach robót, opisie 

przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej pod warunkiem, że będą posiadały 

równoważne lub lepsze parametry techniczne. W przypadku, jeśli w jakiejkolwiek części 

przedmiarów robót (stanowiących jedynie element pomocniczy do wyceny), opisie 

przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej lub wymaganiach Zamawiającego 

opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, w zakresie wymaganych materiałów lub urządzeń, oznacza to, że Zamawiający 

wymaga użycia materiałów lub urządzeń spełniających w stopniu co najmniej takim samym 

wszystkie wymagania Zamawiającego, jak materiały wskazane przez użycie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia 

 

2.    WYMAGANIA OGÓLNE: 

2.1. Etapowanie odbiorów i płatności: 

Zamawiający nie przewiduje etapowania odbiorów. Zamawiający dopuszcza możliwość 

płatności częściowych jednakże nie częściej niż raz w miesiącu. 

2.2. Przekazanie zadania do realizacji: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie. 

2.3. Zgodność robót z dokumentacją Zamawiającego. 

Dokumentacja stanowi dokument wiążący Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny 

być zgodne z dokumentacją Zamawiającego.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będę w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość robót, materiały takie zostaną zastąpione innymi, a elementy 

rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.  

2.4. Zabezpieczenie terenu realizacji robót: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu realizacji robót w okresie trwania 

realizacji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia nie 

podlega odrębnej zapłacie.  

2.5. 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 robót Wykonawca podejmuje 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół niego oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
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dla osób lub własności społecznej i innych. a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.  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 na skutek realizacji robót.  

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie mieszkaniowym w sposób jednoznaczny określające brak 

szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i wyposażenia, pozostających                   

w zakresie realizowanych robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych elementów w czasie prowadzenia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia. 

2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni we własnym zakresie, na własny koszt i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 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. 

2.10. Ochrona i utrzymanie robot.    

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do podania potwierdzenia 

zakończenia przez Zamawiającego) 

2.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne              

i 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 robot. 

 

3. MATERIAŁY: 

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanych źródeł zamawiania tych 
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materiałów i odpowiednie deklaracje zgodności użytkowej, krajowe oceny techniczne, 

świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

 

3.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

realizacji przedmiotu umowy.  Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i 

niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem.  

3.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były 

dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione                                

z  Zamawiającym organizuje Wykonawca. 

3.4. Deklaracje zgodności użytkowej, krajowe oceny techniczne. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko materiały, które posiadają: 

1. znak bezpieczeństwa i deklarację właściwości użytkowych, 

znak budowlany i krajową deklarację właściwości użytkowych potwierdzający 

dokonanie oceny zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną  

 

4. WYMAGANIA STAWIANE MATERIAŁOM: 

 

stolarka fasadowa  z pcv 

-winna nawiązywać do istniejącej nowej fasady frontowej z PCV (w załączeniu karty 

katalogowe istniejącej witryny) oraz posiadać dotychczasowe wymiary (bez zmiany wielkości 

otworu), dotychczasowy podział, wygląd , kolor, kierunek rozwierania. 

- po zamontowaniu powinna rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy 

zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

-z kształtowników z wysoko-udarowego PCV z wzmocnieniami zamkniętymi, profile co 

najmniej pięciokomorowe, klasy A, szerokość co najmniej 70mm, grubość ścianek 

zewnętrznych nie mniej niż 3mm, z szerokością komór wewnętrznych przekraczających 

5mm, oszklone zestawem szyb niskoemisyjnych  4+16+4  

o współczynniku przenikania ciepła U mniejsze/równe 1,0W/m2K, z ciepłochronną ramą 

stalową, izolacyjność akustyczna okien Rw mniejsze/równe 30db, uszczelki z materiału 

wolno-starzejącego: silikonu, EPDM, silikonokauczuku - wymienne, okucia obwiedniowe z 

powłoką antykorozyjną Drzwi szklone szkłem antywłamaniowym z dwoma zamkami 

atestowanymi klasy 2 odporności. Wyposażone w trzpienie uniemożliwiające wyłamanie.  Próg w 

drzwiach wejściowych aluminiowy, o wysokości nie przekraczającej 0,02 m. Zastosować 

profile ID4000 drzwiowe jako kompatybilne z profilami ID4000 okiennymi. W konstrukcji 

drzwi naświetle nad drzwiami wykonane powinno być osobno z profili okiennych a drzwi z 

drzwiowych , połączone łącznikiem statycznym. 

parapety wewnętrzne 

- wg dokumentacji projektowej 
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stolarka drzwiowa wewnętrzna 

- winna posiadać dotychczasowe wymiary (bez zmiany wielkości otworu), kierunek 

rozwierania wg dokumentacji projektowej. 

- po zamontowaniu powinna rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy 

zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

- w konstrukcji: skrzydło w wersji przylgowej, wypełnienie skrzydła z wkładu stabilizującego 

„plaster miodu”, skrzydło obłożone dwustronnie płytą HDF, profil skrzydła okleinowany 

taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła, pokrycie skrzydła – wodnym lakierem ekologicznym 

lub  okleiną  CPL  (o gr. 0,2 lub 0,7mm),  większe przeszklenie w drzwiach pokojowych, 

małe do łazienki i/lub WC, akcesoria – dwa zawiasy czopowe, zamek na zwykły klucz z 

blokadą łazienkową, klamka z szyldem, kratka lub tuleje wentylacyjne o sumarycznym 

przekroju nie mniejszym niż 0,022m2, oszklenie szkłem bezbarwnym o ograniczonej 

przejrzystości, gr. nie mniej niż 4mm, kolor drzwi (każdorazowo uzgadniać z zamawiającym). 

ościeżnice – wewnątrz –lokalowe:  

Systemowe drewniane, ościeżnica obejmująca.  

 

Urządzenia sanitarne 

Baterie: zlewozmywakowa i umywalkowa  

materiał-  mosiądz, kolor-chrom, 1-uchwytowa, wylewka obrotowa dł. 180mm dla 

umywalkowej,   dł. 300mm dla zlewozmywakowej, gatunek I, I lub II klasa głośności, 5 lat 

gwarancji producenta na szczelność.     

Umywalka; - porcelanowa, w kolorze białym, owalna zalecana 60x45cm, dostosowana do 

wielkości pomieszczenia, montaż za pomocą śrub, okres trwałości użytkowej 15 lat.  

Miska ustępowa- stojąca,  porcelanowa,  w kolorze białym, mocowana do podłoża za 

pomocą śrub, okres trwałości użytkowej 15 lat. 

Zbiornik  spłukujący-do  WC  kompact w kolorze białym, dwubiegowy  o max pojemności  

6 litrów., podłączenie na gładką rurę pcv (kolor biały)  

Baterie oraz urządzenia jednego producenta oraz z jednej linii wzorniczej. 

Wodomierze- jednostrumieniowe o przepływie 1m3/h posiadające atesty i aprobaty 

Głównego Urzędu Miar i Państwowego Zakładu Higieny; przeznaczone do wody pitnej, 

odporne na wzrost temperatury z.w. 30OC   c. w. do 90OC, niezmienność charakterystyki 

metrologicznej przez okres ważności legalizacji, posiadające niski próg rozruchu (czułość 

wodomierza), posiadające zabezpieczenie przed wpływami zewnętrznego pola 

magnetycznego, z osłoną odporną na uderzenia i zabezpieczoną przed ściśnięciem, odporne 

na manipulacje zewnętrzne(zabezpieczone przed ingerencją osób niepowołanych), 

przystosowane do zabudowy poziomej i pionowej, zaplombowane, fabrycznie nowe, 

nieużywane, wyprodukowane w 2016r. 

 

Wymiana instalacji elektrycznej 

 

 

Pomiar energii elektrycznej: 

1) Wewnątrz remontowanego lokalu istnieje  natynkowa tablica   licznikowa która należy 

zdemontować i w jej miejsce zamontować nową zamykaną skrzynię licznikową 

wyposażona w wyłącznik główny i mało gabarytowe zabezpieczenia obwodów 
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wewnętrznych wraz  z przygotowanym miejscem   na montaż układu pomiarowego i 

zabezpieczenia przed licznikowego. 

2) Zastosowane wyposażenie tablicy rozdzielczej aparaty małogabarytowe modułowe tj. 

wyłącznik główny, wyłączniki różnicowoprądowy, oraz  wyłączniki  nadprądowe typu                 

B 10-16A. 

 

 

Ochrona przeciwporażeniowa: 

Zasilanie instalacji elektrycznej w budynku realizowane jest w układzie sieci TN-C.                     

Dla urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV projektuje się 

następujące środki dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w lokalach mieszkalnych : 

 samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń zabezpieczających 

przetężeniowych, 

 samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie urządzeń ochronnych 

różnicowo-prądowych, o prądzie 30 mA, 

 połączenia wyrównawcze – główne i miejscowe, 

 urządzenia II klasy ochronności. 

W rozdzielnicach należy przestrzegać odpowiedniej kolorystyki przewodów.  

Ochronie podlegać maja wszystkie elektryczne urządzenia wyposażone w przewodzące 

części (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tras kablowych i rozdzielnic 

elektrycznych, kołki ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski metalowych i kranów. 

 

 

Wymagania ogólne wykonania robót elektrycznych : 

1) Dokonać demontażu istniejącej instalacji elektrycznej w lokalu wraz z osprzętem                      

w zakresie przewidzianym w przedmiarze. 

2) Wykonać bruzdy na przewody elektryczne i ułożyć w gotowych bruzdach nowe 

przewody elektryczne typu YDY lub YDYp-450/750V, obwody oświetlenia przekrój 

żył 1,5 mm2, obwody gniazdowe 2,5 mm2, połączenia wyrównawcze łazienka LgY 4 

mm2. Przewody w wykutych bruzdach  należy układać na trasach prosto  i równolegle 

do krawędzi ścian oraz sufitów a wykute bruzdy po ułożeniu przewodów zaprawić. 

3) W pomieszczeniach piwnicznych i zapleczach magazynowych instalację prowadzić     

w wykutych bruzdach, przewody  należy układać na trasach prosto  i równolegle do 

krawędzi ścian oraz sufitów a wykute bruzdy po ułożeniu przewodów zaprawić. 

Całość instalacji elektrycznej łączyć w puszkach pogłębionych pod osprzętem za 

pomocą listew zaciskowych lub szybkozłączek np. Wago. Stopień szczelności 

osprzętu dostosować do miejsca jego montażu. W pomieszczeniach wilgotnych, 

łazienkach,  stosować osprzęt bryzgoszczelny  minimum IP44. Typ instalacji 

podtynkowy. 

 

4) Wykonywaną instalacje należy podzielić na 12 obwodów tj. :   

Obwód nr  1 - oświetlenie sala sklepowa , obwód nr 2 - oświetlenie zaplecze, obwód  

nr 3 - oświetlenie klatka schodowa, obwód nr 4 - oświetlenie piwnica, obwód nr 5 - 

oświetlenie zewnętrzne, obwód nr 6 - gniazda sala sklepowa, obwód nr 7 - gniazda 

łazienka , obwód nr 8 - zasilanie bojler, obwód nr 9  - gniazda piwnica, obwód nr 10 - 

gniazda magazyn, obwód nr 11 - zasilanie centrala alarmowa i monitoring, obwód nr 

12 – zasilanie reklam zewnętrznych sztuk 2.  
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Całość instalacji należy zabezpieczyć wyłącznikami   przeciwporażeniowymi         o 

czułości 0,03 A, ponadto w łazience należy wykonać lokalne połączenia 

wyrównawcze. 

 

5) Instalacje wykonać w układzie sieciowym TN-S jako ochronę przeciwporażeniowa 

zastosować samoczynne wyłączanie uzupełnione wyłącznikami różnicowoprądowymi                     

o czułości 0,03A.  

6) Zastosowana szafka  z układem pomiarowym powinna być atestowane i wykonana z 

niepalnego tworzywa sztucznego lub metalu oraz posiadać okienko do odczytu układu 

pomiarowego. 

7) Po zakończeniu prac montażowych zaprawieniu bruzd i zamontowaniu osprzętu należy 

wykonać badania instalacji elektrycznej oraz przekazać Zamawiającemu wyniki 

pomiarów. 

8) Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących norm oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych. 

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw,  np. aparaty, 

kable, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczyć ze świadectwem jakości i 

kartami gwarancyjnymi. 

9) łazienka – gniazda wtykowe podwójne  szt. 1, punkt oświetlenia sufitowego 1 szt.,., 

wyłącznik oświetlenia sufitowego  1 szt. (poza pomieszczeniem łazienki ), osprzęt 

szczelny co najmniej IP 44.  

 

 

Instalacja alarmowa  

1) Zamontować centralę alarmową ( włamaniową ). 

2) Ułożyć   przewody instalacji alarmowej.  

3) Zamontować czujki ruchu w pomieszczeniach i  czujki otwarcia w drzwiach 

wejściowych.  

4) Uruchomić instalację alarmową i przeszkolić personel zamawiającego. 

5)   W lokalu należy zamontować system monitoringu. W tym dwie kamery wewnątrz hali 

sprzedaży oraz rejestrator nagrań (lokalizacja na zapleczu lokalu wg wskazania 

Zamawiajacego). Dwie kamery na zewnątrz obejmujące drzwi wejściowe do lokalu – 

front i zaplecze. 

 

Teletechnika  
Rozprowadzić okablowanie i przygotować po jednym łączu łącza teletechnicznym telefon 

plus Internet zgodnie z przedmiarem . 

 

 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wszystkie prace wykończeniowe w hali sprzedaży należy wykonać wg projektu aranżacji 

wnętrz. Wykonywanie robót malarskich  ścian i sufitów zgodnie ze sztuką  budowlaną                        

z zastosowaniem farb emulsyjnych i olejnych w kolorze wg projektu- posiadających atesty 

sanitarne. Powłoki malarskie powinny być jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, 

zgodne ze wzorcem producenta, bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, bez 

złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.  
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Na zapleczu lokalu w poziomie parteru wykonać gruntowanie ścian i sufitów oraz 

jednokrotne malowanie w kolorze białym.  

 

Kafle podłogowe w łazience o nasiąkliwości < 3% i R min. 9, gatunek pierwszy, kolor jasny, 

współgrający z kolorem okładzin ściennych, w rozmiarze (30*30 do 60*60 cm), do akceptacji 

przez Zamawiającego. 

płytki ścienne w łazience w kolorze jasnym, połysk lub półmat, do akceptacji 

zamawiającego, układane poziomo, rozmiarze (25*40 do 30*60). Powierzchnia podłoża pod 

posadzki i okładziny z płytek powinna być bez pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 

starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami 

antyadhezyjnymi. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą 

do spoinowania. Glazura i terakota do akceptacji Zamawiającego. Przed ułożeniem wykonać 

izolację. Cokoliki 10cm. Wysokość glazury w łazienkach min 2,0 m, Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją Zamawiającego, wymaganiami ST 

oraz poleceniami Zamawiającego. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Uwagi ogólne 

- instalacja wod-kan - należy odtworzyć instalacje wewnętrzne w zakresie podłączeń i 

odprowadzenia. Wszystkie podłączenia sanitarne wykonać „na sztywno”.   

- w przypadku braku wodomierzy, lub takich których termin legalizacji został przekroczony 

należy dostarczyć i zamontować nowe wodomierze  

- malowanie grzejników oraz wszystkich "odkrytych" rur instalacyjnych  

- wszędzie gdzie występują lokalne zalania należy zastosować preparaty grzybobójcze  

- w przedpokoju dodatkowa skrzynka teletechniczna na przewody 

- należy usunąć istniejące, stare elementy wyposażenia (stare gniazda antenowe, karnisze itp.) 

- lokale po zakończeniu robót budowlanych muszą być posprzątane, umyte podłogi, stolarka, 

oczyszczone wszystkie nawietrzaki, parapety, urządzenia 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót. 

 

W ramach komisyjnego przejęcia przedmiotu do realizacji, Wykonawca powinien dokonać 

oceny w zakresie możliwości: 

- wyznaczenie miejsc do składowania materiałów 

         - zagwarantowania BHP 

         - zabezpieczenia P.POŻ 

- zasilania w media niezbędne do prowadzenia robot tj. prąd, woda. 

 

5.2.  Zasady kontroli jakości robót 

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

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.  
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Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową.  

5.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

Wykonawca powiadomić Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru.                   

Po wykonaniu pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. 

5.4. Dokumentacja materiałowa 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny 

być udostępnione na każde  życzenie  Zamawiającego . 

Do dokumentów z realizacji zalicza się oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu zadania do realizacji 

- protokoły odbioru robót 

- protokoły z narad i ustaleń 

5.5. Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty będą przechowywane na terenie zadania w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

       

 6 . ODBIÓR ROBÓT 

6.1 Rodzaje odbiorów robót: 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-odbiorowi robót ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu (każdy lokal) 

- odbiorowi końcowemu 

- odbiorowi ostatecznemu 

6.1.1. Odbiór robót ulegających zakryciu  

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót zanikających i ulegających 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Celem umożliwienia ich sprawdzenia i odbioru. Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego w terminie określonym w umowie.  

6.1.3 Odbiór końcowy robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu pisemnie w terminie i na zasadach określonych w warunkach umownych. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją Zamawiającego. Jeżeli w toku czynności odbiorowych 

zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 
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- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiający może według własnego wyboru: 

żądać obniżenia wynagrodzenia stosownie do obniżenia wartości przedmiotu umowy, 

odstąpić od umowy, żądać ponownego wykonania prac. 

-jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie na jego koszt bez potrzeby uzyskiwania 

orzeczenia sądu. 

Z czynności odbiorowych zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.  

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

zaproponowania terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych, jako wadliwych. 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

   

6.1.4. Dokumenty odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty; 

- wyniki pomiarów kontrolnych  

- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

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

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

6.1.5. Odbiór ostateczny.  

Odbiór ostateczny następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy na 30 dni przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji i polega na ocenie wykonanych robót, w tym 

związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie „ odbiór końcowy robót”. Z czynności odbioru ostatecznego zostanie sporządzony 

protokół. Pozytywny wynik odbioru ostatecznego jest podstawą do zwrotu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 

jakości robót. 

6.1.6. Podstawa płatności 

Podstawą płatności za wykonanie przedmiotu umowy będzie faktura VAT wystawiona przez 

Wykonawcę po bezusterkowym odbiorze końcowym, po akceptacji wszystkich dokumentów 

odbiorowych. 

Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.290 z 

późn. zm.) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881). 
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r - o ochronie przeciwpożarowej ( jednolity tekst Dz. U.           

z 2002r Nr 147,poz 1229) 

Ustawa z dnia 21grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późn. 

zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. nr 209, poz. 

1780) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. –  w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U.  Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.- w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120, poz.  1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- 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 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobu 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz.U. nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 

Nr 198, poz. 2042). 

Inne dokumenty i instrukcje. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” ( tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990). 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki 

budowlanej, Warszawa 2003r.   


