
     Załącznik nr 9 

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania:

„Remont  budynku  Domu  Ludowego  w  Myscowej  na  potrzeby  rozwoju  kultury  oraz 

zagospodarowanie działki nr ewidencyjny 520, 521”.

Zakres  prac  obejmuje  w  szczególności  wykonanie  następujących  grup  prac  remontowych 

i budowlanych:

1. Wykonanie elewacji

2. Remont wiatrołapu i świetlicy

3. Remont sali

4. Remont kuchni

5. Remont zaplecza kuchennego

6. Remont instalacji elektrycznej

7. Malowanie dachu, rynien i rur spustowych Makortix – dwukrotnie

8. Utwardzenie placu przybudynku

II. CHARAKTERYSTYKA PRAC.
Przedmiotem  remontu  jest  budynek  Domu  Ludowego  w  Myscowej,  Gmina  Krempna  powiat 

jasielski.  Obiekt  użyteczności  publicznej  z  przeznaczeniem  na  cele  kulturalne.  Budynek 

zrealizowany w technologii tradycyjnej: fundamenty betonowe, ściany murowane z cegły, stropy 

żelbetowe, schody żelbetowe, dach konstrukcji drewnianej pokryty blachą.

Zakres prac obejmuje:

Zakres prac obejmuje wykonanie następujących grup prac remontowych i budowlanych:

− remont  częściowy elewacji  budynku  polegający na  otynkowaniu  elewacji  w technologii 

lekko mokrej z dociepleniem styropianem i nałożeniem warstwy masy tynku dekoracyjnego

− remont  wiatrołapu  i  świetlicy  –  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  obsadzenie 

podokienników, wykonanie posadzki z płytek ceramicznych, pomalowanie ścian

− remont  częściowy sali  Domu Ludowego:  wymiana  stolarki  okiennej  z  podokiennikami, 
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wymiana posadzki parkietowej z pomalowaniem nowej posadzki, pomalowanie ścian sali,

− częściowy remont pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego polegający na wymianie 

stolarki okiennej, wykonanie okładziny ściennej z płytek, malowanie ścian, przemurowanie 

ścian, wykonanie posadzki zaplecza, remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

− pomalowanie pokrycia dachowego z uprzednim oczyszczeniem podłoża,

− wykonanie parkingu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm wraz z podbudową

− wykonanie utwardzenia powierzchni placu przy budynku o nawierzchni z kostki brukowej

Istotne parametry określające wielkość obiektu i robót:

− remont częściowy elewacji budynku o powierzchni 69,55 m2

− remont posadzki wiatrołapu, świetlicy o powierzchni 37,31 m2

− wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wiatrołapu i świetlicy w ilości 4 szt.

− remont posadzki sali domu ludowego o powierzchni 113,75 m2

− wymiana stolarki okiennej w ilości 7 szt.

− licowanie ścian kuchni w ilości 12,96 m2

− wykonanie posadzki zaplecza kuchennego w ilości 34,22 m2

− ocieplenie sufitu zaplecza w ilości 57,30 m2

− malowanie dachu o powierzchni 248,00 m2

− wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 234,80 m2

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar prac.

III. BEZPIECZEŃSTWO PRACY.
Podczas  wykonywania  prac  należy  zwrócić  uwagę  na  bezpieczeństwo  wykonywania  prac, 

pracowników  wykonujących  jak  też  i  postronnych  osób.  Wszelkie  zabezpieczenia  podczas 

przebiegu prac ponosi Wykonawca (między innymi osłony okien, ewentualne zabezpieczenia przed 

warunkami atmosferycznymi). Wszelki sprzęt powinien na okres przestoju być zabezpieczony.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA I INFORMACJE ODNOŚNIE REALIZACJI ZADANIA.

1. Określenie przedmiotu zamówienia – część ogólna.
1.1 Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

realizacji robót.

Ustalenia w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót przewidzianych w realizacji przedsięwzięcia.

1.2. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.
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a) Nazwa zadania:

„Remont  budynku  Domu  Ludowego  w  Myscowej  na  potrzeby  rozwoju  kultury  oraz  

zagospodarowanie działki nr ewidencyjny 520, 521.”

b) Adres obiektu budowlanego:

Obiekt usytuowany jest na działce nr 520, 521 obręb Myscowa nr 0006,  38-232 Krempna.

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia.

1.3.1. Przeznaczenie obiektu:

Obiekt użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele kulturalne.

2. Prowadzenie robót.
2.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ściśle przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

2.2. Informacje o placu budowy.

2.2.1. Organizacja robót budowlanych.

Harmonogram  prac  będzie  podlegał  opinii  i  akceptacji  Inspektora  nadzoru.  Organizacja  robót 

pozostaje w kwestii Wykonawcy. Obiekt posiada własny przyłącz wodociągowy jak też przyłącze 

energetyczne.

Wszelkie media zostaną przekazane odpłatnie Wykonawcy. Rozliczenie kosztów energii i mediów 

zostanie przeprowadzone na podstawie liczników ilościowych.

2.2.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  Wykonawcy  teren  budowy  na  warunkach  określonych 

w wytycznych specyfikacji.

W miarę możliwości udostępnione zostanie pomieszczenie socjalne dla pracowników z dostępem 

do bieżącej wody.

Protokolarnemu przekazaniu będzie podlegał teren budowy zawarty w granicach działki obiektu. 

Przekazaniu podlegać będzie również teren przyległy do obiektu, którego zajęcie lub użytkowanie 

będzie niezbędne do realizacji zadania.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie placu budowy.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów 

i elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego 

odbioru  robót.  Przez  cały ten  czas  urządzenia  lub  ich  elementy i  materiały będą  utrzymywane 

w sposób  zadowalający  Zamawiającego.  Może  on  wstrzymać  realizacje  robót,  jeżeli 

w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swe obowiązki. 

2.2.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i  urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem, takie  jak rurociągi,  kable itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca   bezzwłocznie  powiadomi 

Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował, 

dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.   Wykonawca  będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez 

Zamawiającego.

2.2.5. 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.

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

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.2.6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów 

zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 

tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego 

działalnością.

2.3. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  zasadniczych  robót,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 

opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujący dokument: 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM  ROBÓT.

2.4. Odbiory robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

2.5. Dokumenty budowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania od Wykonawcy dokumentów niezbędnych do 
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prawidłowego rozliczenia całości zadania pod względem formalnym i jakościowym.

Oprócz dokumentów wymaganych aktualnie stanowionym prawem budowlanym od Wykonawcy 

na żądanie Zamawiającego będzie wymagane dostarczenie:

a) Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy,

b) Protokoły odbioru robót,

c) Opinie ekspertów i konsultantów,

d)  Certyfikaty,  atesty,  instrukcje  i  karty  gwarancyjne  i  inne  dokumenty  potwierdzające  jakość 

użytych materiałów.

2.5.1. 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 stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.

2.6.1. Informacje ogólne.

W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

• Aktualizacja harmonogramu robót

• Dokumentacja powykonawcza

• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

• Protokoły sprawdzeń w szczególności:

• Protokoły szczelności instalacji wodnej

• Protokół szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej

• Protokół badań instalacji elektrycznej

• Atesty i certyfikaty oraz karty gwarancyjne

Dokumenty  składane  zarządzającemu realizacją  umowy winny być  wyraźnie  oznaczone  nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane następująco:

Gmina Krempna

38-232 Krempna
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2.6.2 Aktualizacja harmonogramu robót.

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót  przedstawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy harmonogram 

robót.  Harmonogram  ten  w  miarę  postępu  robót  może  być  aktualizowany  przez  Wykonawcę 

i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacja umowy o stwierdzonych 

brakach.

2.6.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, 1 egzemplarz kompletnej instrukcji w zakresie 

eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu mechanicznego,  elektrycznego 

i elektronicznego.

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane 

roboty.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w  dostarczonych 

instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 10 dni kalendarzowych następujących 

po zawiadomieniu przez przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów 

i elementów dodatkowych.

3. Materiały i urządzenia.
3.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w siwz i technologią wykonanych robót. Przynajmniej na 

trzy  dni  przed  użyciem  każdego  materiału   przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych 

Wykonawca przedłoży szczegółową informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 

materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane 

automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  atestów  i/lub  wykonania  prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy. 

W przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego 

źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  Zamawiającego,  przed  rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.

Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskiwania  i  dostarczenia  na  plac  budowy 
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materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów 

pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

3.2. Kontrola materiałów i urządzeń.

Zarządzający  realizacją  umowy może  okresowo kontrolować  dostarczane  na  budowę materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 

partii materiałów.

3.3. Atesty materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami  wykonanych przez  niego badań.  Kopie  wyników tych badań muszą być  dostarczone 

przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez 

zarządzającego realizacją  umowy w dowolnym czasie.  W przypadku,  gdy zostanie  stwierdzona 

niezgodność  właściwości  przewidzianych do użycia  materiałów i  urządzeń z  wymaganiami  nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania.

3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 

skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych 

z użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego 

realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 

że te roboty mogą być odrzucone tj. Zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie,  były zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać ich  jakość  i  właściwości 

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 

być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, 

kiedy zostaną użyte.
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Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę.

Zapewni on, ze tymczasowo składowane na budowie  materiały i urządzenia będą zabezpieczone 

przed uszkodzeniem.

3.6. Stosowanie materiałów zamiennych.

Jeśli  Wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia 

zamienne, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 5 dni 

przed  ich  użyciem  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez 

zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia 

nie może być zamienny w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

4. Sprzęt.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 

robót.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

5. 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. 

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych 

parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 

stanu pierwotnego użytkowych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

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

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Kontrola jakości robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  jakości  wbudowywanych 

materiałów. Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia winny się odbywać pod nadzorem 

uprawnionego kierownika budowy.
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6.1. Badania i pomiary.

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający realizacją  umowy jest  uprawniony do 

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek i  badania  materiałów u źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze 

strony Wykonawcy i  producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc.

7. Obmiar robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie 

przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celów  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  zgodnie 

z umową.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach oraz kalkulacjach indywidualnych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót 

i dostarczone  przez  Wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją 

umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać 

ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.

8. Odbiór robót.
8.1. Rodzaje odbioru robót:

Roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór robót częściowych,

c) odbiór robót ostatecznych (końcowych),

d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
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Odbiór  robót  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych 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 tego 

dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym 

Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.

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

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór  ostateczny polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do 

zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie robót  oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona przez 

Wykonawcę.

Fakt gotowości odbioru zostanie zgłoszony pisemnie Zamawiającemu w terminie umożliwiającym 

mu  zorganizowanie  odbioru,  lecz  nie  później  niż  7  dni  przed  planowanym terminem odbioru. 

Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych ustali skład członków komisji w celu dokonania odbioru 

jak też wskaże termin odbioru.

9. Przepisy związane.
9.1. Normy i normatywy. 

Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami 

i normatywami.

9.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 

i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:
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1.  Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.  U.  Nr  89/1994  poz.  414)  wraz 

z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr. 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na 

środowiska z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr. 109/2000 poz. 1157).

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami.

5.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994 

r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

6.  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie  określenia  metod 

i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac 

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 

funkcjonalno – przestrzennym (Dz. U. Z 2004 r. Nr. 130, poz. 1389).

7.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, 

poz. 2072).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub  metod.  Będzie  informował  zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym 

zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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