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Zało�enia wyj�ciowe do kosztorysowania 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych dla 

Inwestycji p.n. „Projekt Budowlany adaptacji pomieszcze� budynku Klubu Sportowego na 

pomieszczenia �wietlicy �rodowiskowej oraz Komisji do Spraw Alkoholowych”.  

Podstawa opracowania:

• ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389  z 

dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie okre�lenia metod i podstaw sporz�dzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre�lonych w programie  

funkcjonalno-u�ytkowym, 

• ROZPORZ�DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072  z 

dnia 2 wrze�nia 2004 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-u�ytkowego 

• ROZPORZ�DZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. 

zmieniaj�ce rozporz�dzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV). 

• Kod CVP – 45315100-9 
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych wewn�trznych w 

pomieszczeniach budynku Klubu Sportowego adaptowanych na pomieszczenia 

�wietlicy �rodowiskowej oraz Komisji do Spraw Alkoholowych”.  

1.2 Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i monta�owych, 

instalacji elektrycznych. 

1.3 Zakres Robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�

Obiekt zlokalizowany jest w Czerwionce przy ul. Wolno�ci 2a 

W budynku  zakres robót obejmuje modernizacj� istniej�cych pomieszcze�  na II 

pi�trze, polegaj�c� na wyburzeniu cz��ci istniej�cych �cian i wymurowaniu nowych w 

nowym układzie pomieszcze� i wykonaniu nowych instalacji elektrycznych 

dostosowanych do zmiany układu funkcjonalno – u�ytkowego pomieszcze�. 

1.4 Ogólne wymagania dotycz�ce Robót: 

1.4.1 Obowi�zki Inwestora: 

• Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze 

dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy 

• Przekazanie placu budowy- Inwestor przeka�e plac budowy w cało�ci i w czasie 

przedstawionym przez Wykonawc� i zaakceptowanym przez Inwestora projektu 

zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

• Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

• Zawiadomienie wła�ciwych organów (Inwestor – Miejski O�rodek Sportu i 

Rekreacji, oraz projektanta (BAU - REN) co najmniej na 7 dni przed rozpocz�ciem 

robót doł�czaj�c o�wiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o przej�ciu obowi�zków j. w.  
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1.4.2 Obowi�zki wykonawcy: 

• Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 

zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego i osób 

zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urz�dzenia 

zabezpieczaj�ce oraz harmonogram i terminarz wykonania robót – zaakceptowany 

przez Inwestora 

• Przej�cie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami 

prawa budowlanego. Tre�� tablic i miejsce ustawienia nale�y uzgodni� z 

inwestorem. 

Wykonawca ponosi pełn� odpowiedzialno�� za utrzymanie placu budowy, od 

momentu przej�cia placu budowy do odbioru ko�cowego. W miar� post�pu robót, 

plac budowy powinien by� porz�dkowany, usuwane zb�dne materiały, sprz�t i 

zanieczyszczenia. 

• Zorganizowanie terenu budowy  

• Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyj�tych punktów i 

poziomów odniesienia (tu dotyczy sieci zewn�trznych i dobudowywanych cz��ci 

budynku) 

• Wykonanie niwelacji terenu (tu stan istniej�cy do odtworzenia) 

• Zabezpieczenie dostawy mediów  

• Ochrona �rodowiska na placu budowy i poza jego obr�bem powinna polega� na 

zabezpieczeniach przed: 

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczególno�ci:  

 paliwem, olejem, chemikaliami. 

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

C) Mo�liwo�ci� powstania po�aru  

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym  

• Ochrona istniej�cych urz�dze� podziemnych i naziemnych. Przed rozpocz�ciem 

robót budowlanych Wykonawca ma obowi�zek zabezpieczy� wszelkie sieci i 

instalacje przed uszkodzeniem. 

• Pełna odpowiedzialno�� za opiek� nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 
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sprz�tem znajduj�cym si� na placu budowy (od przej�cia placu do odbioru 

ko�cowego robót). 

• Odpowiedzialno�� za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własno�ci publicznej i 

prywatnej. 

• W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mog�ce mie� warto��

zabytkow� lub archeologiczn� Wykonawca zobowi�zany jest zabezpieczy� te 

przedmioty, przerwa� roboty i niezwłocznie powiadomi� o tym fakcie Inwestora, 

projektanta i władze konserwatorskie. Wznowi� roboty stosownie do dalszych 

decyzji. 

• Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 

socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza� do pracy w warunkach niebezpiecznych i 

szkodliwych dla zdrowia. 

1.4.3 Materiały i sprz�t: 

• Materiały stosowane do wykonywania robót powinny by� zgodne z dokumentacj�

projektow� i obowi�zuj�cymi normami , posiada� odpowiednie atesty i �wiadectwa 

dopuszczenia do u�ycia, oraz akceptacj� inspektora nadzoru   

• Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniaj�cy ich wła�ciw�

jako�� i przydatno�� do robót  

• Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpiecze�stwa i 

umo�liwieniem pobrania reprezentatywnych próbek

• Sprz�t stosowany do wykonywania robót powinien gwarantowa� jako�� robót 

okre�lon� w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór 

sprz�tu wymaga akceptacji Inwestora.

1.4.4 Transport: 

Dobór �rodków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Ka�dorazowo powinny 

posiada� odpowiednie wyposa�enie stosownie do przewo�onego ładunku, stosuj�c 

si� do ogranicze� obci��e� osi pojazdów. 
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1.4.5 Wykonywanie robót 

Wszystkie roboty obj�te kontraktem powinny by� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi 

normami, dokumentacj� projektow�, udzielonymi pozwoleniami na budow� i a tak�e 

wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w �lepym 

kosztorysie. Odpowiedzialno�� za jako�� wykonania wszystkich rodzajów robót wchodz�cych 

w skład zadania w cało�ci ponosi Wykonawca.  

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadaj�cego przygotowanie 

zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do 

kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 

1.4.6 Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowi�zany prowadzi�, 

przechowywa� i zabezpieczy� nast�puj�ce dokumenty budowy: 

• dziennik budowy 

• ksi�g� obmiarów 

• dokumenty bada� i oznacze� laboratoryjnych 

• atestów jako�ciowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych  

• dokumenty pomiarów cech geometrycznych  

• protokołów odbiorów robót 

Pomiary i wyniki bada� powinny by� prowadzone na odpowiednich formularzach , 

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawc� . Dziennik budowy powinien by�

prowadzony �ci�le wg wymogów obowi�zuj�cego Prawa Budowlanego, przez 

Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz 

Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje tak�e: 

• przedstawicielom pa�stwowego nadzoru budowlanego 

• autorowi projektu 

• osobom wchodz�cym w skład personelu wykonawczego tylko w zakresie 

bezpiecze�stwa wykonywania robót budowlanych 

Ksi�ga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje si� okresowych 

wylicze� i zestawie� wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 

kosztorysem �lepym. Ksi�g� obmiaru prowadzi Kierownik budowy a pisemnie 

potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstaw� do oblicze�  



BAUREN Renke Piotr 
Projekt budowlany adaptacji pomieszcze� budynku Klubu Sportowego na 

pomieszczenia �wietlicy �rodowiskowej oraz Komisji do Spraw Alkoholowych 
Str. 8 

1.4.7 Kontrola jako�ci robót. 

      Za jako�� wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów- 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowi�zków przed 

przej�ciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora 

projektu organizacji robót zawieraj�cego: mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i 

organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuk�

budowlan�. Projekt organizacji robót powinien zawiera�: 

• Terminy i sposób prowadzenia robót 

• Organizacj� ruchu na budowie 

• Oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP) 

• Wykaz maszyn i urz�dze� oraz ich charakterystyk�  

• Wykaz �rodków transportu 

• Wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 

robót 

• Wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego 

• Opis sposobu i procedury kontroli wewn�trznej dostarczanych na budow�

materiałów, sprawdzania i cechowania sprz�tu podczas prowadzenia robót 

• Sposób post�powania z materiałami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom 

W zakresie jako�ci materiałów Wykonawca ma obowi�zek: 

• wyegzekwowa� od dostawcy materiały odpowiedniej jako�ci 

• przestrzega� warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jako�ci  

• okre�li� i uzgodni� warunki dostaw dla rytmiczno�ci robót 

• prowadzi� bie��ce kontrole jako�ci otrzymywanych materiałów 

• wszystkie roboty i materiały powinny by� zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem 

Badania kontrolne mog� by� przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 

Inwestora wyników bada� jako niewiarygodnych. Koszty obci��aj� Inwestora je�li 

wyniki potwierdzaj� si� i spełniaj� wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi 

Wykonawca. 
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1.4.8 Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w 

ksi�dze obmiarów. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty 

dodatkowe. Roboty s� podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem �lepym. 

Obmiar powinien by� wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót 

zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych- 

przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by�

uzupełnione szkicami w ksi�dze obmiarów lub doł�czone do niej w formie zał�cznika. 

1.4.9 Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno�ci wykonania robót z umow� oraz 

okre�lenie ich warto�ci technicznej. 

Odbiór robót zanikaj�cych jest to ocena ilo�ci i jako�ci robót, które po zako�czeniu 

podlegaj� zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zako�czeniu robót, które w dalszym 

procesie realizacji zanikaj�. 

Odbiory cz��ciowe jest to ocena ilo�ci i jako�ci, które stanowi� zako�czony element 

całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór ko�cowy jest to ocena ilo�ci i jako�ci cało�ci wykonanych robót wchodz�cych 

w zakres zadania budowlanego oraz ko�cowe rozliczenie finansowe.  

Odbiór ostateczny, (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jako�ci 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac zwi�zanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

1.4.10 Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów cz��ciowych i do odbioru ko�cowego Wykonawca przygotowuje 

nast�puj�ce dokumenty: 

• Dokumentacj� projektow�  

• Receptury i ustalenia technologiczne 

• Dziennik budowy i ksi�gi obmiaru  

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych  

• Atesty jako�ciowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 

• Ocen� stanu faktycznego- sporz�dzon� na podstawie wyników bada� i pomiarów 

zał�czonych do dokumentów odbioru oraz ogl�dzin podczas odbioru 

• Sprawozdanie techniczne 
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• Dokumentacj� powykonawcz�  

• Operat kalkulacyjny 

Sprawozdanie techniczne powinno zawiera�: 

• przedmiot, zakres i lokalizacj� wykonanych robót  

• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formaln� zgod� Inwestora na dokonywane zmiany 

• uwagi dotycz�ce warunków realizacji robót 

• dat� rozpocz�cia i zako�czenia robót 

1.4.11 Tok post�powania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku budowy i 

jednocze�nie przekazuje Inwestorowi kalkulacj� kosztow� w zakresie zgłoszonych 

robót przy odbiorach cz��ciowych i kompletny operat kalkulacyjny (ko�cow�

kalkulacj� kosztów) przy odbiorze ko�cowym.  

Odbioru ko�cowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilo�� i jako��

zako�czonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz 

oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno�� wykonanych 

robót z dokumentacj� projektow� oraz z protokołami dotycz�cymi wprowadzanych 

zmian. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisj� nieznacznych odst�pstw od dokumentacji 

projektowej w granicach tolerancji i nie maj�cych wi�kszego wpływu na cechy 

eksploatacyjne – dokonuje si� odbioru. 

W przypadku stwierdzenia wi�kszych odst�pstw, maj�cych wpływ na cechy 

eksploatacyjne- dokonuje si� potr�ce� jak za wady trwałe. 

Je�li komisja stwierdzi, �e jako�� robót znacznie odbiega od wymaganej w 

dokumentacji projektowej – to roboty te wył�cza z odbioru. 

Rozliczenie robót nast�puje na zasadach okre�lonych w Umowie i w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie 

w odpowiednich protokołach, rozliczane s� na podstawie ilo�ci wykonanych 

faktycznie robót i ceny jednostkowej okre�lonej dla poszczególnych rodzajów robót w 

kosztorysie. Cechy obejmuj� wszystkie czynno�ci konieczne do prawidłowego 

wykonania robót. 
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2.  Cz��� instalacyjna 

2.1 Instalacja elektryczna  wewn�trzna i zewn�trzna. 

2.2 Przedmiot 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych wewn�trznych w 

pomieszczeniach budynku Klubu Sportowego adaptowanych na pomieszczenia 

�wietlicy �rodowiskowej oraz Komisji do Spraw Alkoholowych”.  

Specyfikacja techniczna (ST) – jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 

odbiorze robót. 

2.2.1 Zakres robót instalacji elektrycznych  

• Demonta� istniej�cych tablic rozdzielczych w budynku, 

• Demonta� istniej�cych przewodów,  

• Demonta� istniej�cego osprz�tu instalacyjnego (gniazda, ł�czniki),  

• Wywóz odpadów, 

• Mechaniczne wykonanie otworów w �cianach i stropach, wykucie i  zagipsowanie 

bruzd dla instalacji  

• Monta� tablic rozdzielczych, 

• Monta� przewodów instalacyjnych i puszek rozdzielczych, 

• Monta� gniazd i ł�czników o�wietlenia,  

• Pomiary ci�gło�ci przewodów, izolacji, skuteczno�ci szybkiego wył�czenia,  

     2.3 Materiały  

2.3.1 Tablica główna  TG 

Obudowa z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do monta�u na 

standardowej szynie TH35, licznik trójfazowy montowany na tablicy licznikowej, 

odrutowanie przewodami miedzianymi gi�tkimi. Cało�� stosowanych wyrobów musi 

posiada� aprobaty techniczne dopuszczaj�ce do stosowania na rynku polskim. 

Tablica zostanie zainstalowana w wykutej wn�ce. 



BAUREN Renke Piotr 
Projekt budowlany adaptacji pomieszcze� budynku Klubu Sportowego na 

pomieszczenia �wietlicy �rodowiskowej oraz Komisji do Spraw Alkoholowych 
Str. 12 

2.3.2 Tablica zabezpiecze�  T2-SS i T2-KPA 

Obudowy z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego, aparatura do monta�u na 

standardowej szynie TH35, odrutowanie - przewodami miedzianymi gi�tkimi. Cało��

stosowanych wyrobów musi posiada� aprobaty techniczne dopuszczaj�ce do 

stosowania na rynku polskim. Tablice  zainstalowana w wykutej  wn�ce.  

2.3.3  Instalacja o�wietlenia  oraz  gniazd wtykowych. 

Przewody – miedziane wielo�yłowe przystosowane do układania w tynku, osprz�t – 

podtynkowy montowany w puszkach, na zewn�trz sanitariatach w sanitariatach – 

osprz�t szczelny. 

Oprawy ze 	ródłami jarzeniowymi montowane do sufitu, ł�czniki jednobiegunowe i 

�wiecznikowe. W korytarzach instalacja schodowa. Gniazda wtykowe „ogólne” i typu 

„data” do zasilania komputerów. W sali komputerowej gniazda montowane w kanale 

kablowym. 

2.3.4 Instalacja poł�cze� wyrównawczych 

  

Główna szyna wyrównawcza montowana w tablicy podtynkowej, przewody gi�tkie 

ł�cz�ce elementy podlegaj�ce poł�czeniom wyrównawczym z szyn� wyrównawcz�

prowadzone bezpo�rednio pod tynkiem. 

2.4  Sprz�t 

Wykonawca przyst�puj�cy do prac przy instalacjach elektrycznych powinien mie�

mo�liwo�� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

� młot udarowy elektryczny 

� �rodek transportowy 

� agregat pr�dotwórczy do 2,5kVA 

� przyrz�dy testuj�ce i pomiarowe  



BAUREN Renke Piotr 
Projekt budowlany adaptacji pomieszcze� budynku Klubu Sportowego na 

pomieszczenia �wietlicy �rodowiskowej oraz Komisji do Spraw Alkoholowych 
Str. 13 

2.5  Transport i składowanie 

Transport materiałów, elementów, konstrukcji i urz�dze� elektrycznych powinien 

odbywa� si� �rodkami i urz�dzeniami transportowymi odpowiednio przystosowanymi. 

W czasie transportu nale�y zabezpieczy� przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegaj�cy ich zniszczeniu.  

Składowanie materiałów, aparatów i urz�dze� elektrycznych powinno odbywa� si�

w warunkach uniemo�liwiaj�cych ich zniszczenie, uszkodzenie lub pogorszenie si�

ich jako�ci na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. 

Nale�y zachowa� wymagania wynikaj�ce ze specjalnych wła�ciwo�ci materiałów oraz 

wymagania w zakresie bezpiecze�stwa po�arowego. 

2.6.  Wykonanie robót 

Prace rozbiórkowe wykonywa� r�cznie, roboty monta�owe winny by� wykonane 

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami  

Zabudowa tablic rozdzielczych w wykonanych wn�kach, wyposa�enie ich 

odpowiednie napisy informacyjne i ostrzegawcze,  

Prowadzenie kabli i przewodów w tynku po liniach prostych równoległych do kraw�dzi 

�cian i stropów, kolizje  z innymi instalacjami i urz�dzeniami wyja�nia� na budowie 

z Inspektorem Nadzoru. 

Pozostałe roboty według programu prac opisanego w projekcie 

2.7  Kontrola jako�ci robót 

Wykonawca zobowi�zany jest stosowa� wył�cznie materiały dopuszczone do obrotu 

i stosowania w budownictwie, bez widocznych wad, zgodne z niniejsz� ST 

(ewentualne zamienniki materiałów uzgadnia� z Inspektorem Nadzoru i potwierdza�

wpisem w dzienniku budowy), zgłasza� do odbioru roboty ulegaj�ce zakryciu. 

Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�. 

2.8. Jednostka obmiaru 

Długo�� kabli i przewodów - m, pozostałe elementy  – szt.,
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2.9. Badania i pomiary odbiorcze  

Norma PN IEC 60364 –6 – 6 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze okre�la zakres prób odbiorczych. Norma 

wymaga, aby ka�da instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana 

ogl�dzinom i próbom, celem sprawdzenia czy zostały spełnione wymagania normy. 

Do przeprowadzenia prób zobowi�zany jest Wykonawca (wykonuje sam lub zleca 

wykonanie). Przed przyst�pieniem do prób wykonuj�cy sprawdzenie powinien 

zapozna� si� z dokumentacj� techniczn� i protokołami ogl�dzin i prób cz�stkowych 

wykonanych  podczas monta�u. 

2.9.1 Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

� przewody prowadzone w tynku 

Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post�pu robót. Gotowo��

danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie pó	niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy. 

2.9.2 Odbiór ko�cowy. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego b�dzie 

stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

zawiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór 

ko�cowy robót nast�pi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licz�c 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako�czenia robót. Odbiór ko�cowy 

dokonuje si� w obecno�ci przedstawiciela Zamawiaj�cego. 

W trakcie odbioru ko�cowego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale�

przyj�tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego robót jest protokół 

robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Do odbioru 

ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty :

� dokumentacj� powykonawcz� – zaktualizowany - po wykonaniu robót -  projekt 

z naniesionymi zmianami  

� Specyfikacj� Techniczn�, 

� Dziennik Budowy i Ksi�gi Obmiarów 

� protokóły z przeprowadzonych odbiorów cz��ciowych   

� atesty jako�ciowe wbudowanych materiałów, 

� uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj�cych 

i ulegaj�cych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalece�, 

� inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj�cego. 

Je�li komisja powołana do odbioru stwierdzi, �e  pod wzgl�dem przygotowania 

dokumentacyjnego instalacje nie s� gotowe do odbioru ko�cowego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ko�cowego robót. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzgl�dnieniem zasad odbioru ko�cowego. 

2.10  Podstawa płatno�ci 

Zapisane w dzienniku budowy – m i szt. po odbiorze robót 
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2.11 Przepisy zwi�zane 

� Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – 

Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03. 72.- Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z 

pó	niejszymi zmianami.     

� PN-68/B-06250- Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

Roboty monta�owe s� realizowane zgodnie z: 

� opracowaniem  pt. „WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH cz��� D: Roboty instalacyjne. zeszyt 2 – Instalacje elektryczne i 

piorunochronne w budynkach u�yteczno�ci publicznej”. 

� rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 25.05.1981r. w sprawie dozoru 

technicznego ( Dz.U. Nr 8 z dnia 25.05.1981r.), 

� polskimi normami, normami bran�owymi oraz innymi przepisami, dotycz�cymi 

przedmiotowych instalacji, 

� warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla 

tego rodzaju robót. 


