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1. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 

 

DZIAŁ 

45000000-7 Prace budowlane 

 

GRUPA 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

KLASA 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 

 

KATEGORIA 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45324000-4 Tynkowanie 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45432000-4 Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 

 

 



2.    CZĘŚĆ OPISOWA 

 

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

oraz roboty budowlane polegające na poprawie bazy technicznej 6 Domu Pomocy Społecznej przy 

ul. Złotniczej 10 (modernizacja korytarza wraz z miejscem pobytu dziennego oraz wymiana drzwi do 

pokoi mieszkańców i pomieszczeń gospodarczych i technicznych na II piętrze) w formie „zaprojektuj 

i wybuduj”. 

 

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ 

I USYTUOWANIE OBIEKTU. 

 

Zamówienie będzie realizowane na II piętrze budynku 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy 

ul. Złotniczej 10. Znajduje się tu 16 pokoi mieszkańców oraz 11 pomieszczeń gospodarczych 

i technicznych. Są dwie klatki schodowe i  dwie windy (osobowa i towarowa). Całkowita powierzchnia 

remontowanego korytarza wraz z miejscem pobytu dziennego wynosi 188,324 m
2
.  

 

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie informacji podanych w punktach 2.1 i 2.2 wynikają następujące uwarunkowania: 

1. program użytkowy określony przez Zamawiającego dotyczy tylko powierzchni II piętra budynku; 

2. zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować długotrwały okres użytkowania; 

3. na II piętrze budynku należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan obiektu, 

a niezbędne dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych; 

4. transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani 

zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach kompleksu; 

5. teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób 

wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego; 

6. materiały z robót rozbiórkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 

wywozić na bieżąco z uwagi na ograniczone miejsce na ich składowanie; 

7.  wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie powinny 

być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia; 

8. nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny 

być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

 

2.4. SZCZEGÓŁOWE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

 

Program użytkowy przewiduje następujące prace dla II piętra: 

I. Modernizacja korytarza wraz z miejscem pobytu dziennego: 

1. Rozebranie posadzki i wykładziny ściennej z płytek, zeskrobanie starej farby ze ścian. 

2. Demontaż opraw oświetleniowych, instalacji przywoławczej i przeciwpożarowej. 

3. Wykonanie okładzin ściennych i sufitowych z płyt kartonowo-gipsowych. 

4. Położenie gładzi gipsowych. 

5. Klejenie wykładzin rulonowych PCW na przygotowanym podłożu ścian. 

6. Wykonanie wylewki samopoziomującej pod wykładzinę. 

7. Klejenie wykładzin PCW na przygotowanym podłożu posadzki. 

8. Zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych (podłoga i ściany). 

9. Klejenie listew z tworzywa sztucznego – narożniki ochronne. 

10. Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe. 

11. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków gładkich ścian i trzykrotne podłoży 

gipsowych stropów. 

12. Montaż opraw oświetleniowych ledowych, instalacji przywoławczej i przeciwpożarowej. 

 

II. Wymiana drzwi: 

1. Wykucie starych ościeżnic i rozebranie starych drzwi. 



2. Poszerzenie otworów w ścianach i wykonanie przesklepień w pokojach mieszkańców. 

3. Wymiana 16 par drzwi przesuwnych do pokoi mieszkańców na dwuskrzydłowe 

(90cm+30cm) z obrobieniem. 

4. Wymiana 11 par drzwi do pomieszczeń gospodarczych i technicznych z obrobieniem. 

 

2.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO REMONTU 

 

Powierzchnia korytarza wraz z miejscem pobytu dziennego   188,324 m
2
 

 


3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  

i posiadają wymagane deklaracje zgodności. 

Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przedstawienia certyfikatów,  że 

spełniają one oczekiwane parametry. 

  

3.1.1. Wymogi zawartości dokumentacji projektowej. 

 szczegółowa inwentaryzacja budynku w zakresie budowlanym i instalacyjnym wraz z ekspertyzą 

techniczną, 

 projekt rozbiórek, 

 projekt architektoniczny, 

 projekt konstrukcyjny, 

 pełny projekt technologii z kartami wyposażenia, 

 projekt aranżacji wnętrz zgodny z wytycznymi zamawiającego zawierający elementy pierwszego 

wyposażenia, 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

 

3.1.2. Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – użytkowym. 

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać 

rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - 

użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przedstawiona w PFU dokumentacja – tj. koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla 

Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza 

zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez 

Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 

uzgodnień z zainteresowanymi stronami.  

Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będącej w posiadaniu 

Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za 

rozwiązania  w niej przewidziane.  

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod 

kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.  

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 

wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i spadków kanałów, dobór 

urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku 

wyniknięcia rozbieżności  w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez Zamawiającego,  

a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.  

 



 

3.1.3. Przygotowanie terenu budowy. 

Teren budowy posiada przyłącze wody i elektroenergetyczne. Punkty podłączenia wskaże 

Zamawiający. Oba przyłącza muszą być opomiarowane co zapewni Wykonawca we własnym 

zakresie. Wywozu gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca dokona na własny koszt. 

Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania z nich,  zajmować 

istniejących dróg wewnętrznych wokół obiektu, jak również nie może utrudniać dostępu służbom 

ratowniczym i użytkownika do już funkcjonujących obiektów. Projekt budowlany powinien 

zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy. 

 

3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY  

 

3.2.1. Wymagania ogólne - wg obowiązujących przepisów . 

 

Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą spełniać aktualne warunki techniczne 

jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. 

 

3.2.2.Wymagania szczegółowe 

 

 3.2.2.1. Ściany. 

Projektuje się wykonanie wykładzin do wysokości 2,10 m o parametrach równoważnych 

z wykładziną heterogeniczną PCW (grubość 0,92mm, waga 1610g/m
2
, norma produktowa 

EN 15 102, klasa ogniowa EN 13501-1 B.s2,d0, odporność barw na światło EN 20 105-B02≥6, 

odporność chemiczna EN 423), kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

Malowanie ścian dyspersyjną farbą akrylową o podwyższonej wytrzymałości i parametrach nie 

gorszych niż np. Flügger Flutex 5 (Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg. PN-EN 13300) 

lub równoważną. 

 

 3.2.2.2. Podłogi i posadzki. 

Projektuje się wykonanie wykładzin o parametrach równoważnych z  wykładziną heterogeniczną 

PCW (grubość 2mm, warstwa użytkowa 0,7mm, klasa użytkowa 34/43, klasa ścieralności EN 660-2 

grupa T, waga 2800gr/m
2
, wzmocnienie powierzchni poliuretan PUR, odporność chemiczna EN 423 

bardzo wysoka, klasa reakcji na ogień EN13501 Bfl-s1, odporność na grzyby i bakterie, 

antypoślizgowość ≥0,30, gwarancja producenta min. 15 lat), kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.  

  

 3.2.2.3. Stolarka wewnętrzna. 

 16 par drzwi do pokoi pensjonariuszy dwuskrzydłowe, rozwierne, asymetryczne (90+30), 

płyta otworowa CPL 0,8 mm, wyposażone w zamek Yale, trzy zawiasy / skrzydło, dwa 

rzędy blachy nierdzewnej jako panele odbojowe, futryna wzmacniana w kolorze drzwi, 

samozamykacz.  

 11 par drzwi do pomieszczeń gospodarczych i technicznych, jednoskrzydłowe, rozwierne 

90cm, płyta otworowa CPL 0,8 mm, wyposażone w zamek Yale, trzy zawiasy / skrzydło, 

dwa rzędy blachy nierdzewnej jako panele odbojowe, futryna wzmacniana w kolorze drzwi, 

samozamykacz.  

 

3.2.2.4. Dwuetapowy harmonogram prac. 

Remont korytarza wraz z miejscem pobytu dziennego będzie się odbywał w czynnym 

obiekcie dwoma etapami : 

 I etap – część korytarza z miejscem pobytu dziennego. 

II etap - część korytarza z dostępem do windy osobowej. 

 

UWAGA: 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi 

szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP i p. pożarowych. 

 



3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

 

3.3.1. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

     

Program funkcjonalno - użytkowy dotyczy wymiany lamp na lampy ledowe wpuszczane w sufit 

podwieszany, dostosowane do aktualnych przepisów. 

UWAGA: 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi 

szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych. 

Instalacje elektryczne należy zaprojektować i wykonać w jak największym stopniu jako inteligentne, 

dostosowujące dostawy energii do poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i instalacji w zależności 

od obecności i ilości użytkowników. 

 

3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

a) Kolorystyka pomieszczeń wg projektu wnętrz (posadzki, ściany, stolarka i ślusarka). 

b) Należy stosować materiały jednego systemu (producenta), np. wylewki samopoziomujące, 

grunty i gładzie gipsowe.  

c) Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. 

d) Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inwestora (atesty, 

dopuszczenia, oceny itp.). 

e) Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z budynkiem, leżą 

w gestii Wykonawcy. 

 

4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków 

Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 

4.1.2. Ogólne zasady wykonania Robót. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia 

Inżyniera 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. 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 

           4.1.3. Przekazanie placu budowy. 

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 



Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty 

niezbędne do wykonania prac objętych Umową.  

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 

obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia 

Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia itp. Wykonawca 

naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  

 

4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

4.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 

na celu stosowanie 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 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

4.1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac 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 

sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

4.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

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

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 

dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

 

4.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na terenie 

objętym pracami budowlanymi.  

 

4.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu 

przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” 

 

4.1.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane 

do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia 

Końcowego Robót. 



Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były 

w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 

 

4.1.11. Stosowanie się do przepisów prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

4.1.12. Materiały. 

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 

Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót 

w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może 

wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do wykorzystania 

przy pracach związanych z wykończeniem wnętrz. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

technicznych w czasie postępu Robót. 

 

4.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  

I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 

 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy 

Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, póz. 1118, z późniejszymi zmianami), 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, 

z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej.  

 

4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób 

Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Zamawiającego. 

 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 



pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary 

i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 

użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych 

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

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

 

 

4.4. ODBIÓR ROBÓT 

1. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową 

 specyfikacje techniczne 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu 

 recepty i ustalenia techniczne 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

 sprawozdania techniczne 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

2.   Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

 zakres i lokalizację wykonanych robót 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

Pozostałe wymagania Zamawiający określi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 

Opracowali: 


