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WYMAGANIA OGÓLNE 

 

ZAMAWIAJACY: Urząd Gminy Manowo. 

ADRES: 76-015 Manowo 40. 

SPIS TREŚCI : 

1.0. Część ogólna. 

2.0. Materiały. 

3.0. Sprzęt. 

4.0. Transport. 

5.0. Wykonanie robót. 

6.0. Kontrola jakości robót. 

7.0. Obmiar robót. 

8.0. Odbiór robót. 

9.0. Podstawa płatności. 

10.0. Przepisy związane. 

 

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Inwestor i nazwa zamówienia. 

Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40. 

Remont  budynku GOK w Wyszewie , Wyszewo 18, dz. Nr 313/2, 314/1 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ( SST ). 

1.4. Określenia podstawowe. 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć : 

a) budynek wraz z instalacjami urządzeniami technicznymi 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami urządzeniami 

c) obiekt małej architektury 

Budynek – należy przez to rozumieć teki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowlę a także roboty polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której są prowadzone roboty budowlane 



wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenia na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie robót lub wykonywania robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenia na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokół odbiorów częściowych 
końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiekt, operaty geodezyjne i książki 
obmiarów, obmiarów przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu. 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8 ustawy „ PRAWO BUDOWLANE ”. 

Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytworzone jak również 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazywane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowania. 

Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub firmę wykonującą roboty budowlane. 

OST - należy przez to rozumieć ogólną specyfikację techniczną. 

SST - należy przez to rozumieć szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

BHP - należy przez to rozumieć zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy określone w stosownych 

przepisach. 

 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST. 



1.5.1. Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaże Wykonawcy 

teren placu wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Został sporządzony projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku 
administracyjnego na budynek socjalny w Boninie 

1.5.3. Zgodność robót z SST. 

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 

dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w : Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić osobę wyznaczoną do kontaktów, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu placu. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu placu w okresie trwania realizacji prac aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym : ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W czasie trwania i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie : 

a) utrzymywał porządek na terenie placu, 

b) podejmować wszelkie konieczne środki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu placu oraz będzie unikać uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej, a wynikających za skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 

1) lokalizację składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza oraz gruntu; 

b) możliwością postania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciw pożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 



przepisami, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod 

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 osobę 
wyznaczona do kontaktów oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruzu 

z terenu budowy. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

w obrębie terenu placu i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń powstałych 

w trakcie prowadzenia robót. 

 

1.5.9. 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. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzegania tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót 
np.: 

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47 poz. 
401), 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 199994 r – Prawo Budowlane (teks jednolity : Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 
1118 z późniejszymi zmianami), 

3. Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r nr 75 poz. 
690 ze zmianami), 



4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 108 poz. 953 z 2002 
r.) 1.6. Dokumentacja robót budowlanych. 

Dokumentację robót stanowią : 

- przedmiar i opis prac realizacji przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku 
administracyjnego na budynek socjalny Bonin, gmina Manowo, działki nr 22/78, 22/64, 22/79, 22/63. 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówienia 

publicznego) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. z 2004 
r. nr 202 poz. 2072), 

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane z 07.07.1994 r (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881), 

- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 

badań kontrolnych, 

Roboty należy wykonywać na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych opracowanej dla realizacji konkretnego zadania. 

2.0. MATERIAŁY. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Materiały budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót (podsypki oraz prefabrykaty) 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 
których mowa 

w Szczególnych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego - nie dotyczy. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

placu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót. 

Miejsca czasowego składowania materiałów w obrębie terenu placu w miejscach uzgodnionych z 

wyznaczona osobą. 

3.0. SPRZĘT. 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem i ilości wskazaniom zawartym w 

SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w SST w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 



wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego stosowania. 

4.0. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST w terminie 

przewidzianym w umowie. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami SST oraz 

poleceniami inwestora. Polecenia inwestora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program Zapewnienia jakości. 

6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestora 

Programu Zapewnienia Jakości dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi . 

6.1.2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać w części ogólnej: 

a. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót. 

b. zasady BHP. 

a. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

6.2.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

6.2.2. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i Sprzęt posiadają 

ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm. 

6.2.3. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

6.3.1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inwestor jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania zastosowanych i użytych materiałów. Wykonawca 

zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

6.3.2. Inwestor będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 

6.4. Atesty jakości materiałów i sprzętu. 

6.4.1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 
każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 



jednoznaczny jej cechy. 

6.4.2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inwestorowi. 

7.0. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 

7.1.1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Specyfikacjami 

Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

7.1.2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Umowy. 

7.1.3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

7.2.1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 

wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 

7.2.2. Zasady określania ilości robót podane w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR – 
ach oraz KNNR – ach. 

7.2.3. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez 
Inwestora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 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 odbiorów. 

8.1.1. W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

b. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji). 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami umowy. 

8.1.2. Żadna część Robót nie powinna być zakryta lub uczyniona niedostępną przed Odbiorem. 

8.2. Dokumentacja powykonawcza. 

Cała dokumentacja powykonawcza musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z prowadzonymi robotami. 

8.3. Odbiór ostateczny ( końcowy ) 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

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



zakresu (ilości) i jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona na piśmie 

powiadamiającym Inwestora o zakończeniu prac przez Wykonawcę. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

zakończenia prac i przyjęciu dokumentów z pkt. 8.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności prac z SST. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

i zamienne), 

- książki obmiarów (oryginały). 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

9. ZASADY PŁATNOŚCI. 

9.1. Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta w dokumentach 

umownych (ofercie). 

9.2. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST. 

9.3. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 

a. robociznę bezpośrednią z narzutami, 

b. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

c. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

d. koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace kierownictwa budowy, pracowników, 

koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym 

doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki 

na BHP, usługi obce na rzecz budowy, koszty ogólne Wykonawcy, itp., 

e. zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu kontraktu w 



całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, 

f. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 

obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru. 

10.2. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 

instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 

postanowiono inaczej. 

10.3. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 

norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1409ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

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

poz. 690 ze zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 108, poz. 953 z 2002 r.). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr. 92, poz. 881). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr. 95, poz. 2011). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr. 249, poz. 2497). 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr. 198, poz. 2041). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr z 2004 r., 202 poz. 2072). 


