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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie zakresu prac oraz wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z robotami remontowymi budynku
znajdującego się na dz.nr ewid. 965/6 w miejscowości Jastrzębia wraz z zagospodarowaniem
terenu przedmiotowej działki.

2. ZAKRES STOSOWANIA.




Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym lub
„konkursie ofert” na wykonanie robót określonych w pkt. 3.
Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robót objętych przetargiem lub
„konkursem ofert”.
Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowi dokumentacja przetargowa
(dokumentacja projektowa, przedmiar robót )

3. ZAKRES PRAC
W ramach prac przewiduje się:
Zakres robót budowlanych mających na celu modernizację istniejącego zagospodarowania
terenu:
- demontaż nieczynnych zbiorników stalowych o wymiarach 11x5 m w centralnej części
działki
- demontaż infrastruktury podziemnej towarzyszącej zbiornikom w postaci: Instalacji
wodociągowej
Instalacji kanalizacji sanitarnej w południowej i zachodniej części działki
Instalacji elektrycznej wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego
w/w instalacje stanowią własność inwestora, brak jest więc konieczności uzyskania
warunków dla likwidacji infrastruktury.
- usunięcie trzech płytkich studni na terenie inwestycji(studnie z kręgów betonowych są
pozostałością po poprzednim zagospodarowaniu terenu, studnie nie służą dostarczaniu wody
pitnej – brak konieczności uzyskania warunków na usunięcie studni kopanej)
- likwidacja betonowych podziałów w zachodniej część terenu inwestycji
- częściowa likwidacja istniejących chodników
- częściowa likwidacja krawężników
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na istniejących podkładach betonowych na
podsypce cementowo – piaskowej – w tym nawierzchni zjazdu z drogi publicznej w zakresie
przedmiotowej działki
- wykonanie nowoprojektowanych utwardzeń z kostki betonowej
- instalacja trzech zadaszonych wiat o wymiarach 5x5 m
- modernizacja istniejącego ogrodzenia, w tym bramy wjazdowej(wymiana na bramę
rozsuwaną o szer. 6 m)
- modernizacja istniejącego budynku niemieszkalnego w zakresie wykonania nowego
pokrycia stropodachu, wykonania termomodernizacji budynku, adaptacji wnętrz i remontu
istniejących pomieszczeń.
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4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi normami,
instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanych przez ich producentów oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się ze szczegółowym
zakresem prac zawartym w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej, ponadto dokonać oględzin zakresu prac ujętych w zamówieniu.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w odniesieniu do Dokumentacji
projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz przedmiaru robót.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Teren budowy zostanie protokólarnie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po
podpisaniu umowy na wykonanie robót. Wykonawca złoży oświadczenie o zapoznaniu się
z dokumentacją techniczną i warunkami w terenie.
4.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Dokumentacja i „Specyfikacja...” Techniczna oraz wszelkie dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby
zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z „Dokumentacją
techniczną”, „Przedmiarami robót” i „Specyfikacją...”.
Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji za zgodą osoby
nadzorującej.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi w dokumentacji technicznej wymaganiami. W przypadku, gdy
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z „Dokumentacją techniczną”, „Przedmiarami
robót” oraz „Specyfikacją...” i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

4.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające dostęp do terenu budowy i powierzonego
mienia. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
W czasie trwania robót, Wykonawca utrzyma teren budowy w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt i materiały będzie składował
w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne usuwał z terenu budowy.
Ze względu na specyfikę remontowanego budynku, Wykonawca będzie stosował się do
zaleceń Inwestora , oraz zorganizuje roboty tak, aby były jak najmniej uciążliwe dla osób
korzystających z Obiektu.
Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu.

4.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT I
GOSPODARKA ODPADAMI
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca będzie:
Utrzymywać teren budowy w stanie ogólnego ładu i porządku,
Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niej,
Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej.
Wykonawca zobowiązany jest na usuwanie z placu budowy i pozbywanie się w sposób
legalny wszelkich odpadów wytworzonych w toku przeprowadzanych prac budowlanych.
4.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 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 terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie.
4.6. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót przez pełen okres trwania umowy.
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego
poszczególne elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy osób
trzecich pracujących na jego rachunek.

4.7. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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 robót.
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5. MATERIAŁY
5.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIAŁÓW DO WBUDOWANIA
Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z dokumentacją techniczną
i kosztorysem ofertowym. Powinny mieć aktualny certyfikat dopuszczający je do stosowania
w budownictwie oraz pozytywną ocenę higieniczną oraz aprobatę techniczną.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki
badań będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót, winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora
Nadzoru.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań (aprobaty techniczne materiałów i atesty
techniczne urządzeń). Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez oferenta
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, na urządzenia - ważne legalizacje, mogą
być badane w dowolnym czasie.
Każdy rodzaj robót, w którym będą miały zastosowanie materiały budowlane nie zbadane
i nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z brakiem odbioru
końcowego.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; można
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
oraz Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Oferent powiadomi
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru badania.
Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa
„B”, atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.
5.2. 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
oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

5.3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące
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zachowania warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.
5.4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami
„Przedmiaru robót”, „Specyfikacji...” oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów
robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie robót lub ich wyznaczenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w „Umowie”, „Dokumentacji technicznej”
„Specyfikacji...”, a także w normach i wytycznych Inwestora. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru będą wykonane 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. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie 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 badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w „Specyfikacji...” i warunkami technicznymi w budownictwie i wg obowiązujących norm
i przepisów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.2. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego
w dokumentacji, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Zamawiającego.
6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest do dokonywania
kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami „Dokumentacji
technicznej”, „Przedmiaru robót” i „Specyfikacji” na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
6.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIAŁÓW
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może
dopuścić do użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji
i certyfikat lub świadectwo zgodności producenta.
Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.
Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być badane
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości
z „Dokumentacją techniczną”, „Przedmiarem robót” i „Specyfikacją...”, to takie materiały
lub urządzenia zostaną odrzucone.
7. DOKUMENTY
7.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy w niniejszym zakresie
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę.

nie

będzie

wymaganym

dokumentem

7.2 POZOSTAŁE DOKUMENTY
Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także:
Protokoły przekazania placu budowy,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
Protokoły z odbioru robót,
Protokoły z narad i ustaleń,
Korespondencję związaną z robotami.
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7.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW
Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglądu na jego życzenie.
8. OBMIAR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót zgodnie z „Dokumentacją techniczną”,
„Przedmiarem robót” i „Specyfikacją...”,w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wykonawca ma
obowiązek przed złożeniem oferty do weryfikacji i sprawdzenia obmiaru będącego częścią
dokumentacji przetargowej Zamawiającego.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą dla celów płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Zamawiającego.
8.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót
podlegających zakryciu przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
9.2. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy.
Zamawiający dokona oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z „Dokumentacją...”.
W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i robót
poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, lub też
nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru końcowego.
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9.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
 Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
 Certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów,
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wg Komisji odbiorowej ze strony Inwestora, roboty pod względem
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający.
Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie
odbiór ostateczny przez Komisję z udziałem obydwu Stron.

9.4 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę (Oferenta)
zgodnie z założeniami dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. Cena ofertowa będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie
całości zamówienia.
10. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC
Prace będą prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, oraz pozostałym zakresem
określonym przez Inwestora . Szczegółowy zakres prac do wykonania obejmuje,
dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz niniejsza „Specyfikacja…”.
11. INNE UWARUNKOWANIA



Dopuszcza się wprowadzenie przez Zamawiającego zmian mających wpływ na
zakres robót.
Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobów, urządzeń i armatury użyte w
dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastrzeżeniem, że przyjęte do wyceny
materiały nie odbiegają jakością i standardem od przyjętych w dokumentacji.

12. PERSONEL KIEROWNICZY I WYKONAWCZY
Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane w wymaganym przez
Prawo Budowlane zakresie do prowadzenia robót objętych zamówieniem, być członkiem izby
branżowej. Ze strony Zamawiającego kontrolę należytego wykonania robót będzie sprawował
Inspektor Nadzoru.
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13. PRZEPISY ZWIĄZANE I DOKUMENTY ODNIESIENIA

















Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz.U. 98.107.679)
Rozporządzenie MPiPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP
(Dz.U. 97.129.884).
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954
w sprawie bhp przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi skroplonymi i
rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. 54.29.115 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych(Dz. U. 72.13.93)
Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 91.81.351 z
późniejszymi zmianami)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I, II.
Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U.
130.poz1389)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia. 3 listopada 1995 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. 92.92460 z późniejszymi zmianami)
Katalogi branżowe producentów wraz z aprobatami technicznymi.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

Opracował:
mgr inż. bud. Piotr Chmielewski
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