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Wymagania ogólne
- Opracowanie projektu dostosowania :
Przebudowa pomieszczenia w budynku produkcyjnym Firmy OMEGA Rusztowania s.c.
na pomieszczenie spawalni automatycznej. 36-100 Kolbuszowa ul. Sokołowska 28. „

1.

WSTĘP

1.1

Nazwa zadania:
„

Przebudowa pomieszczenia w budynku produkcyjnym Firmy OMEGA Rusztowania s.c.
na pomieszczenie spawalni automatycznej. 36-100 Kolbuszowa ul. Sokołowska 28. ”

36-100 KOLBUSZOWA ul. Sokołowska 28.
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): KOD C.P.V. 45216100-5 Roboty budowlane w
zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego

1.2

Lokalizacja:

1.3

Inwestor: Firma OMEGA Rusztowania s.c. 36-100 Kolbuszowa ul. Sokołowska 28.

1.4

Jednostka projektowa:

36-100 Kolbuszowa ul. Sokołowska 28.

Usługi Projektowe, mgr. inż. Adam Tarnowski.
36 - 100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 43.

1.5

Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST):
SST określa szczegółowe i ogólne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót związanych z realizacją ww. inwestycji.

2.
2.1.

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
(Wyszczególnienie, opis prac towarzyszących ,robót tymczasowych , informacja o terenie budowy)

Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz obowiązującymi normami i przepisami.
Zakres robót określają:
- projekt budowlany i wykonawczy,
- szczegółowa specyfikacja techniczna,
- przedmiar robót,
- obowiązujące normy budowlane, sztuka budowlana i przepisy prawne.
W ramach ceny kontraktowej Wykonawca jest zobowiązany:
- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
- zapewnić obsługę geodezyjną, pomiarową skuteczności uziemienia instalacji
odgromowej łącznie z wykonaniem protokołu skuteczności uziemienia .
- zabezpieczenie obiektu i placu przyobiektowego.
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2.2

Przekazanie placu budowy:
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dokumentację projektową, dziennik budowy.

2.3

Zgodność robót ze SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu ,a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą
w pełni zgodne z SST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.4

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania należytego ładu i porządku oraz zapewnienia
bezpieczeństwa o na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. Wykonawca musi wykonać niezbędne ogrodzenia i
zabezpieczenia oraz zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy, sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

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 budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu dostosowanie 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 lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
c) miejsca składowania materiałów z rozbiórki i do wbudowania składować tak
by nie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym.

2.6

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo
przez personel Wykonawcy.
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2.7

Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

2.8

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej. Jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu,
takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca.

2.9

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

2.10

Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru
końcowego robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

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 praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. 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 Zamawiającego o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

3.
3.1

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne
i higieniczne oraz wymagane dopuszczenia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
badań w celu udokumentowania, że materiały spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Musi się liczyć z tym, że Zamawiający
nie przyjmie tych materiałów i odmówi zapłaty.
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3.2

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 i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3.3

Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

4.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I TRANSPORTU.
1. 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 lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty
do wykonania robót mabyć utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Na żądanie Zamawiającego lub tam gdzie jest to wymagane innymi przepisami, Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu.
2. ŚRODKI TRANSPORTUWykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie
przewidzianym kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń
na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające
warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.

OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami SST, planem bezpieczeństwa o raz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt. Brak sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
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Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzględni wyniki badań materiałów i robót. Rozrzuty normalne występujące przy produkcji i
w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6.

OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

6.1

Cele kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni urządzenia niezbędna do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich
częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2

Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości,
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający.

6.3

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki badań w formie i terminie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

6.4

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ich źródeł wytwarzania i zapewniona mu
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będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.5

Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez
SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty i
urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną o
drzucone.

6.6

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jedno pod drugim bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiającego
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających
zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania
robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w
związku z warunkami klimatycznymi
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem
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w dokumentacji projektowej
- dane dotyczące czynności geodezyjnej ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz
wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto
je przeprowadzał
- inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego wpisane do Dziennika
Budowy wykonawca pospisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia i zajęcia stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania Wykonawcy
poleceń.
Księga Obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje
do księgi obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winne być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty :
a) zgłoszenie,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne
d) protokoły z odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencje na budowie.

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 Zamawiającego
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 dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie.
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione przez
Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.
7.2

Zasady określania ilości robót i materiałów
Ilość sztuk, długości, powierzchnie i objętości będą ustalane na zasadach określonych w katalogach, które stanowiły podstawę wyceny kosztorysu ofertowego, złożonego przez Wykonawcę.

7.3

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar
robót zanikający przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1

Rodzaje odbiorów robót

8.2

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru
dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowego
c) odbiorowi końcowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
e)
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.3

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z SST.W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
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ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu. Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4

Dokumenty do 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:
a. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
b. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
c. recepty i ustalenia technologiczne,
d. dzienniki budowy i książkę obmiarów,
e. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie
z SST,
f. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych
materiałów zgodnie z SST,
g. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 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.

8.5

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.

9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie
uwzględniać wszystkie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisko pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace, personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.) koszty dotyczą-

9

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE
„ Przebudowa pomieszczenia w budynku produkcyjnym Firmy OMEGA Rusztowania
pomieszczenie spawalni automatycznej 36-100 Kolbuszowa ul. Sokołowska 28. „

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

s.c. na

ce oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp usługi obce na rzecz budowy, opłaty za
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w
okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. nr 207, poz. 2016)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy. montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz.U .z 2002 r. Nr 108, poz. 953).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1386).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).
5. 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 47, poz. 401).
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