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1.0. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni gazowej w budynku 

przedszkola przy ulicy Bolesława Chrobrego 4A w Drawsku Pomorskim. 

 

Specyfikacja obejmuje swym zakresem : 

• kotłownia gazowa; 

• instalacje technologiczne. 

 

Standardy wykonania, materiały, typy konstrukcyjne, itp. określone przez 

zamawiającego w Specyfikacji Technicznej oraz w projekcie Budowlanym mają na 

celu zdefiniowanie właściwości wykonywanych instalacji i obiektów. Tego typu 

właściwości wymagać będzie Zamawiający od Wykonawcy podczas realizacji 

Umowy. Przez wymagany standard rozumieć się będzie, iż Wykonawca ma 

obowiązek zastosować standard techniczny nie gorszy niż to w ST i w PB określono, 

pod sankcją uznania każdej części Robót nie spełniających tego wymogu za wadliwą, 

z przewidzianymi Umową konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstępstwo od 

Specyfikacji Technicznej i Projektu Budowlanego , dla którego Wykonawca wcześniej 

uzyskał aprobatę Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca ma nieskrępowaną 

możliwość zastosowania standardu wyższego w odniesieniu do jakiejkolwiek części 

Robót, a w szczególności wszędzie i zawsze tam, gdzie służyć to będzie osiągnięciu 

gwarantowanych przez Wykonawcę parametrów techniczno-technologicznych. 

Wykonawca nie może powoływać się na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej 

dla usprawiedliwienia swojego nie wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku 

przypisanego Umową. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa 

od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu co do których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem 

następujących robót: 

  Wg załącznika nr 1. 
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1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w specyfikacji i wymienione poniżej określenia należy rozumieć 

następująco: 

• ST- Specyfikacja Techniczna; 
• Dokumenty odniesienia i Projekt Budowlany - dokumenty będące podstawą do 

wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji 

projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a także 

wszelkie inne rysunki, obliczenia, programy komputerowe, próbki, wzory, modele, 

podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne podręczniki i informacje o podobnym 

charakterze, do przedłożenia, których zobowiązuje Wykonawcę Umowa lub 

przepisy prawa. 

• Dokumentacja powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

• Dziennik budowy - stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
• Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza Przedstawiciela Zamawiającego wg. 

definicji klauzuli Umowy oraz każdą osobę przez niego upoważnioną. 

• Materiały - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbędne do wykonania 

Robót zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Projektami Budowlanym i 

Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
• Odbiór końcowy - odbiór przeprowadzony po pomyślnym zakończeniu Robót i 

usunięciu usterek. 
• 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. 
• Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
• Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie 

od kontekstu sytuacyjnego lub treściowego. 
• Roboty Tymczasowe - oznaczają roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza 

Sprzętem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia 

wszelkich wad. 
• Roboty Towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie 

zaliczane do robót tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza. 
• Rysunki - część Dokumentacji Wykonawczej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
• Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z Projektem Budowlanym, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 

Przedstawiciela Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art. 

22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
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1.5.1. Przekazanie Placu Budowy. 
• Przedstawiciel Zamawiającego przekaże wykonawcy Plac Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 

lokalizację. 

• W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego 

odbioru robót wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejących 

znaków geodezyjnych i istniejącej infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone 

lub zniszczone powyższe elementy wykonawca naprawi lub odtworzy na własny 

koszt. 

 

1.5.2. Utrzymanie robót podczas budowy. 
• Wykonawca powinien utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub częściowego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

• Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w 

zadowalającym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast 

zatrzymać Roboty. 

 

1.5.3. Przechowywanie dokumentów budowy. 
• Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Placu 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

• Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

• Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów 

mówiących o przyczynach zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub 

mienia powinno spowodować natychmiastowe powiadomienie właściwych 

organów. 

 

1.6. Zasady kontroli i odbioru robót. 
 
1.6.1. Przedstawiciel Zamawiającego. 

• Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów elementów Robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Przedstawiciel 

Zamawiającego uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów 

budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania 

sformułowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach 

technicznych, a także normy i wytyczne państwowe. 

• Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i 

kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 

produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Przedstawiciel 

Zamawiającego odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych określonych w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji. 
 
 
 
 



Firma Projektowo-Usługowa „INSTAL-HEAT” Łukasz Bawarski 
ul.Mazurska 17, 78-500 Drawsko Pomorskie 

www.instal-heat.pl ; biuro@instal-heat.pl 

1.6.2. Zgodność robót z Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną. 
• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne ze 

standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlanym. 

• Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, albo z wartościami średnimi 

określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji określa się w celu 

uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które 

są nieuniknione, ale mieszczące się w dopuszczalnych granicach. 

• Jeżeli została określona wartość minimalne lub wartość maksymalna albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów 

lub elementów nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 

średnich. 

• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 

budowlana lub Specyfikacją Techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość 

elementu Robót, to takie materiały i roboty powinny być odrzucone. 
 

1.6.3. Koordynacja dokumentów umownych. 
Projekt Budowlanym, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym 

Specyfikacja Techniczna, są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie 

występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby 

występowało ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie może wykorzystać na 

swoją korzyść jakichkolwiek wyraźnych błędów lub braków w Specyfikacji 

Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to 

powinien natychmiast powiadomić o tym Przedstawiciela Zamawiającego celem ich 

poprawy lub uzupełnienia. 

 

1.7. powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa. 
 

1.7.1. Przestrzeganie prawa. 
• Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz 

centralnych, zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz 

wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą 

wpływać na sposób przeprowadzenia robót. 

• W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegać i stosować 

wszystkie przepisy wymienione w ust 1. 
 

1.7.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo 

uzasadnione użycie rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, 

które są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien 

spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania 

chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. Wymagania określone w 

ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w 

których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. 

Wykonawca powinien poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o uzyskaniu 

wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. Jeżeli 

niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust 1 i 2 spowoduje następstwa 

finansowe lub prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę. 
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1.7.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej oraz prywatnej. 

• Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub 

brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

• Stan odtworzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

• Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i 

nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te 

instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie 

Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie 

przewidzianym harmonogramem tych robot Wykonawca okaże współpracę i 

ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 

 

• Zakłada się że Wykonawca zapoznał się z zakresem ewentualnych robót 

prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy i uwzględni ich 

przeprowadzenie planując swoje roboty. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi 

przeprowadzenie wymienionych robót. W związku z tym ewentualne roboty 

prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed 

podpisaniem Urnowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji 

Umowy. 

• W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast 

powiadomi odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem instalacji, 

a także Przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował w 

usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

 

1.7.4. Ochrona środowiska. 
• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

• W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 

warunków: 

– Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi 

transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w 

środowisku naturalnym. 

– Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 

zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi 

substancjami, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu oraz możliwością 

powstania pożaru. 

– Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji Robot nie 

może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza terenem 

prowadzonych robót. 

• Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają 

Wykonawcę. 
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1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. 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 lub Podwykonawcy. 
 

1.7.6. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 

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 powinien zapewnić wszelkie urządzenia 

zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na Placu 

Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym. Wykonawca 

powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu prowadzącego roboty objęte Umową. Szczegółowe wymogi BHP dla robót 

budowlanych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 8.02.2003 w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

(Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). 

 

2.0. MATERIAŁY. 
Ilekroć używa się w Specyfikacji Technicznej nazwy materiałów lub wyrobów 

budowlanych, to należy rozumieć, że w ten sposób określa się wymagane parametry, a 

nie konkretny środek. Tym samym dopuszcza się (za zgodą Przedstawiciela 

Zamawiającego) możliwość zastosowania materiałów równoważnych lub lepszych 

posiadających wymagane świadectwo dopuszczenia lub aprobatę techniczną wydaną 

przez właściwy organ aprobujący. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw nr 249 poz. 

2496. Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszą spełniać wymogi 

oznakowań i oceny zgodności wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o 

wyrobach budowlanych - Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz. 881 zmieniająca ustawę z 

dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny 

zgodności. Wszelkie materiały użyte przez Wykonawcę dla wykonania Robót muszą 

być oryginalnie nowe, o ile innego rozwiązania nie zaleca dokumentacja, lub nie 

dopuszcza projektant. 

 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe. 

• Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze 

źródeł przez niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomić Przedstawiciela 

Zamawiającego o proponowanych źródłach materiałów możliwie jak najszybciej, 

aby umożliwić kontrolę materiałów przed rozpoczęciem robót. 

• Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

• Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o 

niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w 

materiały. 

 



Firma Projektowo-Usługowa „INSTAL-HEAT” Łukasz Bawarski 
ul.Mazurska 17, 78-500 Drawsko Pomorskie 

www.instal-heat.pl ; biuro@instal-heat.pl 

2.2. Kontrola materiałów. 
• Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegać inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i 

ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalającej jakości. 

• Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody 

Przedstawiciela Zamawiającego, będą traktowane jako wykonane na ryzyko 

Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną usunięte i wymienione 

na właściwe na koszt Wykonawcy. 

• Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, instrukcji i wytycznych 

zawarte w Umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy. 

• Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę, z zastosowaniem 

urządzeń zaakceptowanych przez Przedstawiciela Zamawiającego, pod nadzorem 

Przedstawiciela Zamawiającego i z taką częstotliwością, jak określono w 

Wymaganiach. W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien utrzymywać 

personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek. 

 
2.3. Przechowywanie materiałów. 

• Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót . Składowane materiały, jeżeli nawet były badane 

przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed 

włączeniem do robót . Składowanie powinno być prowadzone w sposób 

umożliwiający inspekcję materiałów. 

• Składowanie materiałów może odbywać się w granicach Placu Budowy. 

Dodatkowe powierzchnie, jeżeli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez 

Wykonawcę na jego koszt. 

• Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytworni poza 

Placem Budowy, powinny być po zakończeniu robot doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Przedstawiciela Zamawiającego, bez dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego. 

 

3.0. SPRZĘT. 
• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny powinien ofertą Wykonawcy. 

• Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, 

umożliwiającym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

• Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego usunie z Placu Budowy 

sprzęt nie odpowiadający warunkom Umowy i wymaganiom sformułowanym w 

Dokumentacji Budowlanej i ST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Firma Projektowo-Usługowa „INSTAL-HEAT” Łukasz Bawarski 
ul.Mazurska 17, 78-500 Drawsko Pomorskie 

www.instal-heat.pl ; biuro@instal-heat.pl 

4.0. TRANSPORT. 
 
4.1. Transport poziomy. 

• Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 

• Kruszywa powinny być transportowane z miejsca składowania do miejsca 

wbudowania w sposób zapobiegający stratom oraz segregacji. 

• Zaleca się transport cementu w odpowiednich workach. 

• Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien 

odbywać się środkami przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie 

transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementów w środkach 

transportu powinno odpowiadać warunkom składowania. 
 
4.2. Transport pionowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego 

(dźwigi, żurawie i inne) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w 

zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 
 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub 

kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 

specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

• Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą 

spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robot 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być 

zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przed zatwierdzeniem systemu 

Przedstawiciel Zamawiającego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robot z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie ze 

standardami zawartymi w Wymaganiach Technicznych i w Projekcie Budowlanym. 


