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Załącznik nr 2 

 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 

dokument zamówień publicznych oraz staje się załącznikiem do umowy na realizację 

robót. 

1.2. Przedmiot zamówienia 
 

Wykonanie adaptacji i modernizacji  pomieszczeń MEDYKA. 

 

Zakres robót w obiekcie obejmuje roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, roboty 

remontowe ogólnobudowlane. 

Wykonawca przed przygotowaniem oferty powinien zapoznać się z zakresem robót 

podczas wizji lokalnej. Wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich robót 

ujętych w opisie przedmiotu zamówienia według własnej kalkulacji. 

1.3. Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 

54260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  

specjalistyczne. 

 

1.4. Określenia użyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

Określenia użyte w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

należy rozumieć zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. 

2018 poz. 1202 ), a ponadto określenia poniżej wskazane: 

1.4.1. Przedstawiciel Zamawiającego - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach 
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realizacji kontraktu. 

1.4.3. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.5. Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.6. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót budowlanych 

związanych z remontem.   

1.4.7. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

1.4.8. Teren wykonywania robót budowlanych - teren udostępniony przez 

Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 

kontrakcie jako tworzące część terenu wykonywania robót budowlanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie wykonywania robót budowlanych, metody użyte przy wykonywaniu 

robót budowlanych oraz za ich zgodność z wytycznymi robót remontowych, Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami przedstawiciela 

Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

wykonawcy teren wykonywania robót budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszystkie 

dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część 
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umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ustalona przez Zamawiającego. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 

który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 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 dokumentacją 

projektową lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania robót 

budowlanych w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren wykonywania robót budowlanych, w sposób uzgodniony z 

przedstawicielem Zamawiającego. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robót budowlanych przeznaczone dla 

pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio 

oznakuje w sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego. 



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach 

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice 

NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466 

___________________________________________________________________________    

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania robót budowlanych, wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania robót budowlanych oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru, 

d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie wykonywania robót budowlanych oraz w 

maszynach i pojazdach. 

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. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

użycia. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
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od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie realizować roboty budowlane w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla użytkowników. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy w sąsiedztwie wykonywania robót budowlanych, spowodowane jego 

działalnością. 

1.5.8. 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 zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli 

wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny 

po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
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wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 

lub związanych z wykonywaniem robót  i w sposób ciągły będzie informować 

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji 

dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone przedstawicielowi 

Zamawiającego do zatwierdzenia. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać 

wymaganiom materiałów budowlanych, być dobrej jakości, posiadające potrzebne 

dokumenty dopuszczające, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności i atesty. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót, wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego, szczegółowe 

informacje dotyczące materiałów np. certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że materiały zakwestionowane przez 

Zamawiającego uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w czasie realizacji 

robót. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość, 

właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów mogą być zlokalizowane w obrębie terenu 

wykonywania robót budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem 

Zamawiającego. 

 

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 uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych i wskazaniach Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i 

wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez przedstawiciela Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, opisie 

przedmiotu zamówienia i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także 

w normach. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia przedstawiciela Zamawiającego powinny być wykonywane przez wykonawcę 

w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Wykonawca wykona poszczególne rodzaje robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

dokumentacją projektową, przepisami oraz obowiązującymi normami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Zasady 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 odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, zaopatrzenia, lub pracy 

personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma użycie do robót 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

 

6.2. CERTYFIKATY I DEKLARACJE . 

Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, każda partia dostarczona do robót 
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będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3.  DOKUMENTY BUDOWY . 

6.3.1.Dokumenty dopuszczające 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem 

Zamawiającego. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie przedstawiciela Zamawiającego. 

6.3.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy ponadto zalicza się następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu wykonywania robót budowlanych, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

-  protokoły odbioru robót, 

-  kosztorysy ofertowe, 

-  protokoły z narad i ustaleń, 

-  korespondencja na budowie. 

6.3.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawiciela 

Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.3.4 Dokumenty Kierownika Robót: 

– Uprawnienia Budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno- budowlanymi. 

- Aktualny wpis do Okręgowej  Izby Inżynierów. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń, roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru: 
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- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 

Wykonawca zgłasza przedstawicielowi Zamawiającego gotowość robót do odbioru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi robót remontowych, 

Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uprzednimi 

ustaleniami. 

7.2. Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 

7.3. Odbiór ostateczny 

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona 

Zamawiającemu przez wykonawcę na piśmie. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności wykonawcy (w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do wykonania tego odbioru). Komisja odbierająca roboty 
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dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W toku odbioru ostatecznego 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 przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

bezusterkowy protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką 

budowlaną, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

Polskimi Normami, itp., 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności i atesty wbudowanych 

materiałów zgodnie z Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 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. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 2018 poz. 1202 ). 

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2018  poz. 1986) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 266 ). 
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- Instrukcje i certyfikaty producentów. 

 

9. WYMAGANIA POZOSTAŁE : 

-  Wymagane  jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie będącym przedmiotem 

zamówienia, w celu zapoznania się Wykonawcy z szczególnymi warunkami prowadzenia i 

wykonania robót (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 14:30).  

O planowanej wizycie Wykonawca winien poinformować Zamawiającego z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem, tel. 33/87 21 240. Wykonawca, który nie wziął udziału w 

wizji lokalnej ponosi wszelkie ryzyko związane z wykonaniem zamówienia. 
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