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Specyfikacja tech n icznych

wykonania i odbioru robot

Inwestycja:

Adres:

Branha:

Inwestor:

MllII:そ

II『1:〔3:l11lIPttn。

~SZk°leniowa

SiemiOnki

gmina Jeziora Wielkie

dzialka nr 145/2

Budowlana

Nadgoplmski Park TysiTlecia

ul.Wodna 9      ‐

88‐ 150 Krusavica
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R030TY BuDOwLANE

l.  RobOty ziemne_kod cPv 451 Hooo_8

2.   RobOty betOnOwe‐ kOd cPv 45262311_4

3.   RobOty ciesielskie_kOd cPv 4542200_1

4.   RobOty malarskie― kOd cPv 4544000o_3

Og6lne wymagania dotyczqce wykonania rob6t
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1。 WYMAGANIA oGOLNE
l.1.Przedm101 specttnhtti techniczn可

ポ馘 軋 軋 ぽ織掘臨靴電

瀬こ蹴鶏:硼祠 出1ッ
囀tprzengOw i b.¨

w przy zlecdu i

l.3.okre61enia podstawOwe

przystosowanie obiektu budowlanego do pelnienia
ltu:T": tunkcji od rej, dlr- kr6*i-;;;;zaprojektowany i zbudowany lub d" Gil#;i;nowych warunkach

An7kOrOzi五

織織PCh・
為y蹴盟鶴h d ouektu

AprcDbata techniczna pozytylma ocena tecbniczna materialu lub wyrobu,
dopuszczaj4ca do stosowania w b"J;;;t*t;,
Iqpgana dla wyrob6w, dla ktorych nie ustalono
Polskiej Nomry . Za,sady i tryb u&ielani" up.otut
technicznych_ oraz jednostki upowaoriore do tej
czynnoSci 

_ 
okre5lane s4 w drodze Roaotzadzei

wla3ciwych Ministr6w

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod
wzglgdem jakodci i bezpieczeristwa uzytkowania
wydane prznz upowa2nione instytucje panstwowe i
specjalistyczne plac6wki naukowo-badawcze

Bezpieczeristwo
realizacji rob6t
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania rob6t
budowlanycb, ale takZe prawidlowa organizacja placu
budowy i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnoSci cywilnej w zwiezku
z ryzykiem zawodowym
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DOkumentacin
budOwy

og<i{. dokumentow forrnalno_prawnych i techniczrvch
niezbgdnych do prowadzenia Ludor^i1,-.- 

- *"*-^r""

Dokumentacja budowy obejmuje :

- pozwolenia na budowg wraz z zd1czonym projektem
budowlanym

- dziennik budowy

- protokoly odbior6w czgSciowych i koricowych

- Fojekty wykonawcze tj. rysunki i opisy sluz4ce
realizacji obiektu ,.,

- ksiqzki obmiar6w

urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych

onz zdarzefi i okolicznoSci zxlndz4cych w toku

wykonywania rob6t. Dziennik budowy wydawany jest

przez wladciwy organ nadzoru budowlanego

Dzien■■ budowy

wyodrgbnione z calo6ci planowanych rob6t ich

,iaru:", tedz stany wmoszonego obiektq shlqce
ptanowaniu, organizowaniq kosztorysowaniu i

Elementy r4Db6t
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Kierownik budowy

翼端鰊綸鮮鋼鐵
Kontrola techniczna

酬 響
u軋

F]じ 寧魁野昭躙 :przeznac7enin l__嗽,"^4_^2_
れ出

*9-:" .otaeslaj4cy ilo66 i wartosi roMt
:y:y-*y:h spon4dzar\ na podstawie: aomm*t c:iprqektowej, przedmiaru rob6t, cen jednostkowych
robocizny, materialu, nazut6w kosa6w p.Gd"il;;
zysku

wyceniony kompletny kosztorys 6lepy

Kosztorys 6lepy opis rob6t w kolejno6ci technologicznej ich wykonania
z zestawienie material6w podstawowych

sporz4dzone przez wykonawcg rob6t zestawienie

iloSciowo-warto6ciowe zadania z uwzglgdnieniem
wszystkich zmian technicznych i technologiczrych
dokonywanych w trakcie realizacji rob6t

Kosztorys
powykonawczy

obiekt6w budowlanych oraz ich cz96ci skladowych
撒樹枠椰 耶醐

Mate」al budowlany

akceptacjirozwipzd^ry!

forma konfioli, wykonywanej pruez aurtora.P'jtl*
budowlanego inwestycji, w toku realrzacJl robot

ira"*i*virr, polegaj4ca na kontroli zgodno6ci

;ilr*:l-; rdrl*irii pro.iettu oraz wskazywaniu i

Nadz6r autorski
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Roboty budowlano_
monta2owe

蠍 糧
‰ 紺 側

e亀
6畿 儡

ηb拙
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eu雅
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uancre realzacii rob6t
,aa"rprtujii"n'-',rli''"'Jr,Ht'"*t"p-;:lfl
otganizacji placu budowy np. wykonanieprowiznry c 

-zny 
ch przej 6d dla ii".ry.'f, lrb' ri';#;,

z.tdarzoh lub wygrodzeri, odwodnienia itp. aUo tez "jto. nieprzewidziane, niezbgdne do wykonania p*"" il
celu zapobieZenia awarii lub katastrofie budowlanej.
Roboty zabezpieczaj4ce mog4 wyst4pii na obiekcie w
chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu
rob6t na czas dhtzszy, a stan zawansowania obiektu
wymaga wykonania tych rob6t dla ochrony obiektu
przad wptywami atnosferycznymi lub dla
zapobie2enia wypadkom os6b postonnych

roboty budowlane, kt6rych efekty sq zakrywane w
trakcie wykonywania kolejnych etap6w budowy

Roboty zanikajrye

iezpieczn4 rl;acg na wYsoko6ci

konstukcja jednorazowa (na o96l drewniana),

systemovra willokrotnego uzytku (z ry stalgwVgh lub

aiuminiowvch) lub specjalna (np. wiszqpa), slui4ca

jako pomlst'roboizy do wykonywania rob6t na

poziomie przekaczaj1cym dopuszczaln4 przep$aml'

Wada technicZEla
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W Budouanych

samodzielna firnkcja techniczna w budownictwie
z\$qz na z opracowaniem projeku budowlanesoinwestycji, osoba poriul4a"u - ;;;;;;;
uprawnienia budowlane, b6aia czlonkiem Zty

Projekt organizacji
budowy

zbi6r informacji pisemny"t, wykres6w, obliczef i
rysunk6w niezbgdnych dla zagospodarowania placu
budowy, ustalenia niezbgdnych Srodk6w
realizacyjnych otuz termin6w czqstkowych i
zakoficzenia budowy. Projekt organizacji budowy
sporzqdza Wykonawca rob6t. Projekt organizacji
budowy zatwierdza Inwestor
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1.4 Og6lne wymagania ilotyczqcewykonania rob6t
1.4.I Wymagania dotycz4ce Wykonawcy Rob6t

,{m-g,*"rup"x'.rt*+mlcir'lm*m,r;m-

ffiffi,*H**,.h'HJ#ffi*;,-;g:ffi
1.4.2 KwalirEkacje kadry technicznej wykonawcy rob6t

ffiHtsi,H{m*:irffi:trffi j:#ffirj"ilHffi *hffi:r
f-:y:l noszcleq6lnych rodzaj6w rob6t (sanitamvch iupraramienia do p"t ri-",1J ,"-"E lili;::l:iT3lvch i. elektryczrych) musz4 posiadac

[:::y,*;l* ;"Tilffi#:]!"i,ffi::"iT"t? *j]ffi d:ffi
YffiffiT"l1*i*:'#Hjfchnicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-

1.5. Materiaty

1.5.f Materialy Wkorastyg 
_ 
do wykonywania rob6t objgtych niniejsz4

i'""'"#H:Lt"-JT3r'X#,'*il';';ffi ffi llpo"pi,o,"i,;riiiod;;1',"

Za dopuszcznne do stosowania w budownictwie uznaj" lie *y.oUy, dla kt6rych wydano:
certyfikat na znak bezoieczeristwa. wykazuiacy, z€ zapewniono zgodno*i z kryteriamitechniczrymi okreflonuni 

-ru 
poort *i" }I-r'ri.fi fril, aprobat technic mych o,uzwlaiciwych przepis6w i a".t ,,"1r,0* i""i-.ii.t iilr'" wyrob6w wynienionych wzarz&zent, Dy'ektora polskiego centrum s"d;-i L"dck"": i z 2t marca l 997 r. - Mp22197 poz.2t6)

certyfikat zgodnosci z Polsk4 Norm4 lub aprobat4 technicznQ (dra wyrob6w wymienionychw RoTporz4dzeniu MswiA z 22 r*ieina 1998 ,. * sprawie wyrobo* Jr"ze"y.n-i"oclrony. przeciwpozarowej, k6re mog4 byc wprowadione do obrotu i stosowania
y.tj:fl:_T *dstawie certyfikatu ,godroS.i Or. U...SiiSt poz. 362 f"U *yroUO*, a-iuKorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia" kt6rym dokonywana iest ocenu

Znakbezpiev,efistwa

饒

aWaneゎwarOm i
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zgodnoCci) cergrfikat Iub rtelrlo-^:^

Dopusz*z-a sig stosowan.

'tMaterialy nie odpowiadaj4ce wymaganiom

Materialy nie odpowiada,
Terenu Budowy,- ;4;;:3: ^Y^ryyiom zostanq r

Hi.ffi *ffi-.ffitrsifrtri#Hffi ,ffi i,itd!trtr#tzostanie przewartoSciowany przez

f#ift"pH.# "m,*,lx+":T:ff i T ffi T:TtoTIP;
Przechowwanie i skladowanie material6w

Wykonawca zapewni, abv .

ff trHi"1"ft[fd;#_Tk#T"f.#f#?"H[H_.*ffi ,'-ir-T#"r;
Wariantowa zastosowanie mabrial6w

jffi:.-?lfT"ffill,l#:!:*" *o Sr przewiduj4 
.mo-zriwosc wariantowego

rlspektora **;; ; ffi;"#;#.:"lffif ,, 
;rfm r#nfHlf#lil:*T,y "u:.r,: dtuzszrm, :.z"ri t"-iuir6*fi_"*i"3"i," u** prowadznnych qzezlnspehora Nadzoru' wvbrany i zaakceptowany 

--?[i 
i"r.ri"r" nie moirc byi priariejmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.6. Sprz4t

Wykonawca jest znbowi4zany do u2ytkowania tylko takiego sprzgtu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego u/ptywu na jako6d wykonywanych Rob6t. Sprzgt urywany do Rob6t
powinien by6 zgodny z ofert4 Wykonawcy i powinien odpowiadaC pod wzglgdem typ6w i
ilo3ci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku brdtu ustalerl w dokumentach sprzgt
powinien byd uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno66 sprzgtu bgdzie gwarantowad przeprowadzenia Rob6t zgodnie z
zasadami okredlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontaktem.
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iffiff b"ffiwiiffi 
rurffi,F..:.xt:rfr""H,*,ffi ""?;Wykonawca dostarczvaop*,",*i" .ii,ilo?,,H?:Tffif,J*:I".}:f 

ffi"ff:#r,rotwierdzajecych

fitr,mx*m:a.;r##****,*#*-m;
*H[*r,*-:,,ffi ,;#ffi 

l",l"Hffi :,rr,.mm***"*_ruum:,
1.7 Transport

#,ffir"n#.fl y#ffiIi:,Tfi 
"#ffiJ:!fi:,ff;1"#ffi15g:ortu,k6renie

,#frr#ffi rffiffii.ft:H1.","ffiffi #T:,:::H",-ffi ff T

ffi g*,*sffi $rgffi flff ft ffiffi#:rmrnm
Wykonawca befuie na bie2qco usuwai, na wlasny kosa, wszelkie zariecqsz*zer.oaspowodowane jego pojazdami na drog*1, i,*fi"rry#oiJ'aoiura*n ao terenu Iiudowy.

1.8 Wykonanie rob6t

Og6lne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzmie roMt zgodnie z Kontraktem, oraz jako66

zastosowanych material6w i wykonanych Rob6t, za ich zgodno66 z Dokumentacjq

Projektowq, wymaganiami ST, Programem Zapewruenra Jako6ci, projektu organizacji

Rob6t i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowieclzialnosd za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich e]lement6w Rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreSlonymi w

Dokumentacj i Proj ektowej.

Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodo wurcgo WEz Wykonawca w wytyczenit i
wyrnacreniu Rob--ot zostan+ jeili wymagae bgdzie tego Inspektor Nadzon:, poprawione

przez Wykonawcg na wlasnY koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wymacznnra wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno5ci za ich dokladno66'



sflonttt

rymmru*#,i:mt\:;n.x;;s,ffi iffr;1.9. Kontrola jakodci

1.9.I. Zasady konfroli jakodci RonOt

fffffffi:d;h1#ffi".,T" sterowanie ich prrygotowaniem i wykonaniem, aby

,ff,x*#,'d#l*#fffi ir**.ffi f;{}S*,#H,**H,i..ffi ffi
Pued zatwierdzeuem systemu konholi Inspektor Nadzoru mor: zarqdacod Wykonawcyprzeprowadzeni a badafi * ..tu ,aa..oi"no-*urril,*"# porio- ich wykonania jestzadowalaj1cy.

wykonawca bgdzie prowadzii pomiary i badania material6w i Rob6t z czgstotliwosciq
zapewniaj4c4 stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacj i Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badari i czgstotliwoSci sq okreslone w ST, normach i
wytycmych. W pi4rpadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor Nadzoru,ustali

jaii zar.res tontoti jot korri".zry, aby zapewnid wykonanie Rob6t zgodnie z Kontaktem.

wykonawca dostarczy tnspektorowi Nadzoru swiadectwa ie wszystkie stoso-vr'ane

";qdrt"i" 
i sprzgt 

- 
Uar*"ry posiadaj4 wam4 legitymacjg, 

'9stary .prawidlowo
*yiutibto*rrr" i'odiowiadajq wymiganiom norm okreslajqcych procedury badaf'

lnspektor Nadzoru bgdzie miec nieograniczony dostgp do pomieszczeri laboratoryjnych, w

celu ich inspekcji.

lnspektor Nadzoru bgdzie prznkazywa,b wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedocieg[ieciach aotyczacyctr 
' *re6n hboratoryjnych, sprzqtu, . zaop.atr.znlara

f*or"toiu-, pt*y p"ooo"tu lub metod badawczych. Je2eli niedociqgrigcia te b9d4 tak

powazne, x' i*iq irplyra. ujemnie na rzetelno66 wynik6w badari Inspektor Nadzoru

*ty"t -i*t *strryma uzycie 
-do 

Rob6t badanych material6w i dopusci je do uzrycia

a"ii"." *t aV, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan4 usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako66 tych material6w'

wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badarl material6w ponosi

Wykonawca.
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1.9。3.Dokumenty budOwy

l.9.3.1.Dziemik BudOw

鶏 W beZpi珈
織鴨拙躙℃臨時宰」:器慕器

1椰義
鰍篤盤£棚蹴辮器I鵠:肌概器臨附鶴》嶼i

Do Dziennika BudOwy naleジ
ヶWpisa`w szczeg6hOsci

‐datO przekazania wykonawcy Terenu Budowy

‐datO przekazania przez zama¬ iaittego Dokmentacii PrOicktOwei,

1橋躙 踪選出隠辮講鶏綴盤臨等胤:tT¨
gramu

雉 ;露
響耀僣鯖翻棚鴇臓諸鶏棚

i聰
昭躙

乱 剛 Ъ:織 ギ麗 認

W｀ 附 痴 覇

"″
L」e劇甲n zanCL c4銀 。wych i

‐wy」薇鋼eniaD uwag1l propOzycJe WykOnawcy
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盤協鴛1部臨駄糖讐』織蘊 ∬
dO D」ennika BudOw bOda

蹴蹴辮蠍 h蹴臨:認勝
Budow wykOnawca"Ⅲ呵ez

襟搬L芸織.・

dnak珈襲bnt・abib紫螺w撫L‰躙me意
1.9.3.2.ヽぉ饂。bmiaru

瀦 椰 靱 獣鷺醐 鋼 ポ
1.9.3.3. POzOstale dOnentv budOw.

Do dokument6w budowy zalicza sig opr6cz wymienionych wyzej, nastgpui4ce dokumenty:
- protokoly przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami hzecimi i inne umowy cywilno_prawne
- protokoly odbioru Rob6t

- protokoly z namd i ustaleri,

- korespondencjg na budowie

1.9.4. Przechowywanie dokument6w budory

liH::I#:!vv bede przechowvwane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

Zaginrgcie kt6regokolwiek 
:,*!11TIU* budowy spowoduje jego natychmiastoweodtworzenie w formie przewioaanel prawem.

Wszelkie dokumenry budowy_ y* ,uvrsT dostgpne dla Lrspektora Nadzoru iprzedstawiane do wgl4du na 2yc znnte iamawtaj4s"g;'',...-
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1.10.obmiar rob6t

Og6he zasady Obmiaru rOb6t

3肥鷺蹴P胤」 、訛‰密剛 :i盤乳ζtte z
猟露冊ま蝸 )獣Ⅷ鵠』認暇習周‖踏〕留:謝場

Om。

Wyniki Obmiaru bttwpisane do Ksi9gi obmiaru.

軽井躙 灘徊

鼈 拙 絣 鶏紺 肥鋏 ξ鼈 鶉 蹴蹴 麗
Zasady ok・ egania i10sci Rob6ti materia16w      i

湖庸1艦辮t認留
WySZC“脚ゴmm punktami skrainri職 Obmierzane

胤靭弊悴露駕織癬躙説鷺:臨酬下可1麟石'o可
銀̈

肌鉤 鳳 棚酬i輻 … ewt°nach恥 ШOgram∝h

Uedzenia l sprz゛ pOmiarOwy

聰 御 襟胤茫 山ヽЮWany w磁ぶe Obmim bb&職

ン胤紺im昴雛l紫軋
駿鰤絋 :1ド

¨̈ummyWane przez wykO呼9w“ぃ stanit

Wagli zasady w欧価a

梁 鐵 糧 』 職 囃 撫 鰤

e就
柵

Czas przeprOwadzania obmiaru

♀臨 胸 酬 mu協l器織懺 :蝸懺躍絶讃
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Obmiaり Ю∞tad可
"ych przeprOwadza●

9 w czasieich mania.

ObmiaryrOttpOdlegaiacychzanCiuprzeprOwadza siOprzed ichzanciem.

棚 ittmmorazieOdzOwneOmczenia¨dl wykonywane w ψ∝6b

拙 1椰趨 螂
1.11.odbi6r rob6t

Rodztte odbiO“w

胞織硼轟拙謝躍認瑞〕:麒 雛認躍脚eり。m
‐odbiOrOwi rOba zanikai"ych i ulegai゛

ych zanCiu,

‐odbiOrowi c4sciOWemu

ödbiOrowi kO“。wemu,

‐odbiOЮwi Ostatecznemu.

Odbi“ rOb6t zanikai“ ych i ulegaJ゛ ych zanciu

糀 熙躍盤糊錯識闘塊砒鵠紺
i10SCi可姉

蝙 》鰊 蹴塩棚靡 躙 tttt蹴
OdbiOru dOkOnuie LspektOrNadzOm.

誦 ォ蟷 島f灘

躙 :紹臨 艦締 sT竜饒 傷鶴:朧鼈 篭紺
tOぬm

Odbi“ kO“。wy Rob“


