
 

1 

 

 

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ  

I SAMOCHODOWEJ 

ul. Okuniewska 1,  05-070 Sulejówek 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 

MODERNIZACJA STANOWISKA BADAWCZEGO NA 
TERENIE WITPIS - KANAŁ DO BRODZENIA NR 

INWENTARZOWY 1160-291 

 
Wspólny słownik zamówień (CPV) 

45111200-0      Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45223500-1      Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45233200-1      Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 

 

 

Wyk. mgr inż. Jakub Lipiec 

 



 

2 

 

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Inspektor (przedstawiciel Zamawiającego) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy. 
Polecenie Inspektora (przedstawiciela Zamawiającego) – wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Przedmiar – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora. 
 
2. WSTĘP 

 
2.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania  

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: 

 

"MODERNIZACJA STANOWISKA BADAWCZEGO NA TERENIE WITPIS - KANAŁ DO 
BRODZENIA NR INWENTARZOWY 1160-291" 

 
Adres kompleksu: 05-070, Sulejówek, ul. Okuniewska 1 

 

Dane podstawowe na temat obiektu lub budynku: 
 

 Roboty obejmują wykonanie stanowiska badawczego dla pojazdów wraz 

z utwardzeniem dojazdów do stanowiska w nawiązaniu do istniejącej infrastruktury 

komunikacyjnej na terenie Instytutu. Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie powierzchni 

gruntu pod stanowisko badawcze – basen do brodzenia, na działce budowlanej nr 14/19 

z obrębu 27, której zarządcą jest Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej, 

z siedzibą 05-070 Sulejówek, ul. Okuniewska 1. 

1. Stanowisko badawcze - kanał do brodzenia o długości 41m, szerokości 6m 

i głębokości 1,5m wykonany z elementów prefabrykowanych betonowych typu 

"LEGO" utwardzony betonem i płytami MON. 

2. Drogi dojazdowe - nawierzchnia utwardzona tłuczniem kamiennym o gr 20cm 

 

 Prace prowadzone będą w obrębie terenu otwartego (powierzchnia zielona - trawnik) 

wolnego od kolizji z elementami infrastruktury czy elementami zieleni wysokiej.  

 

 Modernizacja stanowiska badawczego na terenie witpis - kanał do brodzenia  
nr inwentarzowy 1160-291 będzie obejmował roboty budowlane tj.: 

1. Przełożenie nawierzchni istniejącego chodnika. 

2. Roboty ziemne polegające na: 

a. Utwardzeniu powierzchni gruntu z płyt betonowych 
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b. Utwardzeniu powierzchni gruntu tłuczniem 

c. Wykonaniu trawników 

d. Wywóz ziemi w miejsce wyznaczone przez Inwestora na terenie 

Instytutu 

3. Wykonanie murków oporowych 

4. Wykonanie ochronnego ogrodzenia stanowiska do badań 

5. Wykonanie szlabanów wjazdowego i wyjazdowego 

 

Szczegółowy zakres   realizowanego zadania przedstawiony jest w dokumentacji 
projektowej – Projekcie budowlanym pn. Utwardzenie terenu pod stanowiska badawcze 

na terenie WITPiS – kanał do brodzenia załącznik nr 1 do STWiOR.  
 
2.2 Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wycenie robót następujące roboty 

tymczasowe i towarzyszące. 

� Niwelacja terenu pod roboty budowlane. 

� Dobór właściwej technologii dla wykonania szalunków płyty na powierzchni 

pochyłej (zjazd żelbetowy). Propozycja szalowania określona w STWiOR oraz 

przedmiarze robót nie jest wiążąca. 

� Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy. 

� Utrzymanie urządzeń i zaplecza placu budowy. 

� Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp i p-poż. 
� Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń. 
� Wykonanie badań zagęszczenia gruntu i przedstawienie protokołów 

z przeprowadzonych badań. 
 
2.3 Wspólny słownik zamówień (CPV) 

45111200-0      Roboty ziemne 

45223500-1      Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45233200-1      Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 

2.4 Wytyczne materiałowo – technologiczne 
 
2.4.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 

� Roboty pomiarowe uwzględniające obszar wykonywanych prac; 

� Mechaniczne zebranie humusu (około 10 cm grubość warstwy); 

� Wykonanie wykopów mechanicznych dla stanowiska badawczego i murków 

oporowych; 

� Wywiezienie nadmiaru ziemi w wyznaczone miejsce przez Zamawiającego na 

terenie WITPiS; 

� Zagęszczenie gruntu rodzimego do wskaźnika zagęszczenia Is=1,00 lub 

większego; 

� Wykonanie badań zagęszczenia gruntu rodzimego i przedstawienie 

protokołów; 
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2.4.2 UTWARDZENIE STANOWISKA BADAWCZEGO 

Utwardzenie powierzchniowe gruntu 
� Płyta betonowa typ „MON” – gr. 15cm, 

� Podsypka cem.-piask. 1:4 – gr. 5cm, 

� Podbudowa z betonu C12/15 – gr. 30cm, 

� Geowłóknina chłonno- ochronna typ RMS 300, 

� Geomębrana PEHD gr. 2mm, 
� Geowłóknina chłonno- ochronna typ RMS 300 – gr. 25cm, 

� Grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika IS ≥ 1,00, wtórny moduł odkształcenia E2≥ 100 
MPa. 

 
2.4.3 UTWARDZENIE POWIERZCHNIOWE GRUNTU KRUSZYWEM 

� Mechaniczne wykonanie koryta na głębokość 20 cm (wartość uwzględnia zdjęcie humusu na 

gł. 10 cm) 

� Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie gruntu rodzimego do wskaźnika zagęszczenia 

Is=1.00 lub wyższego 

� Utwardzenie powierzchniowe gruntu 

• Warstwa kruszywa fr. 2/31,5 stab. mech     – gr. 20cm 

• Grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika IS ≥ 1,00, wtórny moduł odkształcenia E2≥ 100 

MPa 

 
2.4.4 NAWIERZCHNIA TRAWNIKÓW 

� Warstwa humusu        – gr. 10cm, 

� Oczyszczony i wałowany grunt rodzimy. 

� Obsianie ziemi trawą  

 

2.4.5 CHODNIK PRZY ZBIORNIKU 

 

� Demontaż istniejącego chodnika na odcinku prowadzenia prac budowlanych wraz  

z rozbiórką podbudowy i obrzeży betonowych. Kostka betonowa i obrzeża do 

ponownego użytku. 

� Profilowanie i zagęszczenie podłoża. 

� Przygotowanie rowków dla obrzeży chodnikowych. 
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� Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (tłuczeń) gr warstwy 10cm. Należy 

zastosować mieszankę kruszywa łamanego lub tłucznia o uziarnieniu31,5 – 63mm. 

� Wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z obrzeżami na podsypce 

z piasku stabilizowanego cementem uzyskanej z demontażu istniejącego chodnika. 

Całkowita powierzchnia chodnika 104m2. 

 

2.4.6 MURKI OPOROWE 

Murek oporowy: 

� Blok betonowy typ „LEGO” o wymiarach120x60x60cm  – gr.60x60cm, 

� Ława betonowa z bet. C12/15       – gr. 20cm, 

� Geowłóknina chłonno- ochronna typ RMS 300 

� Geomębrana PEHD gr. 2mm 

� Geowłóknina chłonno- ochronna typ RMS 300 

� Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie –gr. 25cm, 

� Grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika IS ≥ 1,00, wtórny moduł odkształcenia E2≥ 100 

MPa 

 
2.4.7  WYKONANIE OGRODZENIA DOLECOWEGO STANOWISKA 

BADAWCZEGO 
 

�   Wykonanie ogrodzenia na długości stanowiska badawczego z barierek ochronnych 

U12a typ „Olsztyński” - 150 X 150 CM - słupek fi 60,3 mm - owal z rury fi 48,3 mm - 

kolor do ustalenia z Zamawiającym 

�   Wykonanie szlabanów: wjazdowego i wyjazdowego do stanowiska badawczego - 

Szlaban stalowy o długości 6,5 m, malowany proszkowo, ramię aluminiowe. Szlaban 

z podporą na końcu ramienia. Element wyważenia - sprężyna, blokada na kluczyk. 

Kolor do ustalenia z Zamawiającym 

 

2.5 Szczegółowe wytyczne materiałowo – technologiczne 
2.5.1 Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 

 
Materiały użyte do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące 

wymagania: 

� Wodoprzepuszczalność: wartość współ. filtracji „K” powinna być większa od 8m/dobę, 
� Zagęszczalność: użyte materiały powinny mieć wskaźnik różnorodności U>, 

� Szczelność, określoną zależnością: D15/d85˂5  
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 gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy odsączającej, 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren warstwy podłoża, 

� Wskaźnik piaskowy WP>35, 

� Laboratoryjny wskaźnik nośności (CBR) po 4 dobach nasycenia wodą Wnos> 15% . 

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować mieszankę kruszyw 

naturalnych: piasek zgodny z PN-B 11113: 1996: 2, żwir 2-31,5 zgodny z PN-B 

11113:1996:2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej, określonej według PN-88/B-04481 metoda I lub II. Dopuszczalna 

tolerancja wilgotności; - 20% +10% wartości wilgotności optymalnej. 

Zagęszczenie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wymaganych  wartości  

wskaźnika  zagęszczenia, a mianowicie: 

� Wskaźnik zagęszczenia I s > 1,00 dla utwardzenia z Trylinki betonowej, 

� Wskaźnik zagęszczenia Is> 1,00  dla utwardzenia z płyt „ MON”, 

� Wtórny moduł odkształcenia E2 > 140 MPa dla utwardzenia z płyt MON pod 

obciążeniem płytą VSS, Ø 30cm, 

� Stosunek modułu E2/E1≤2,2.  

2.5.2 Warstwa z kruszywa łamanego – utwardzenie drogi dojazdowej 
 Materiały do wykonania warstwy z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 

powinny być z kruszywa łamanego, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca 

skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków, albo ziaren żwiru większych od 8 

mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 

gliny. Warstwę z kruszywa należy wykonać z kruszywa łamanego niesortowanego 

2/315 mm o uziarnieniu ciągłym. 

 Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania norm: 2/31,5; PN-B 

11112: 1996 I odmiany I . 

 Kontrolę  nośności  i  zagęszczenia  należy  opierać  na  metodzie  obciążeń  

płytą  VSS  o  średnicy   30cmwg. PN-S 02205: 1998. Wartość wtórnego modułu 

odkształcenia powinna być dla warstwy kruszywa E2>180MPa.  

 

 Zagęszczenie  należy   uznać  za   prawidłowe,  gdy   stosunek   wtórnego   

modułu   do   odkształcenia  E2do pierwotnego modułu odkształcenia  E1 spełnia 

warunek: E2/E1≤2,2.  

 

Moduł pierwotny E1  i wtórny E2 należy wyznaczyć ze  wzoru: 

    E1,E2=(3 ∆p/4 ∆s)*D 

 
gdzie D - średnica płyty w mm: 

∆p  - różnica nacisków kPa 

∆s - przyrost osiadań odpowiadający przyrostowi nacisków  ∆p  w mm 
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2.5.3 Podbudowa z betonu C8/10, C12/15 

Podbudowa z betonu C 8/10 (betonu zwykłego klasy C 8/10) - warstwa mieszanki 

betonowej C 8/10, C12/15, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie 

wymaganej dla betonu C 8/10, C12/15, stanowi fragment nośnej części nawierzchni 

drogowej. 

Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, 

wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 

dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Do wykonywania podbudowy należy stosować beton wg PN-B-06250 , klasy C 8/10, 

C12/15. 
 
2.5.4 Podsypka cementowo-piaskowa 

 Grubość podsypki cem.-pias. zgodna z założeniami projektowymi. Stosunek 

cementu do pisaku powinien wynosić 1:4. 

Podsypka powinna być zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy 

współczynniku wodno-cementowym 0,25-0,35. Wytrzymałość na ściskanie powinna 

być co najmniej:  R7 = 10MPa, R28 = 14MPa 

 Cement użyty na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem 

portlandzkim marki min „25”  i odpowiadać wymogą PN-88/B-3000. 

 Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki powinien 

odpowiadać PN-86/B-06712. 

 Woda stosowana do wytworzenia podsypki cementowo - piaskowej powinna 

być odmiany I i odpowiadać wymogą PN-88/B-32250. 
 
2.5.5 Utwardzenie powierzchni z płyt typ „MON” 

Do wykonania robót należy zastosować płyty typ „ MON” 300x150x15 cm, gatunku I. 

Płyty „ MON” betonowe powinny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: 

� klasa nie niższa niż C25/30, 

� nasiąkliwość nie większa niż 5%, 

� mrozoodporność nie niższa niż F 150, 

� ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większej niż 4 

mm. 

Powierzchnie płyt „ MON” powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni 

górnej (Licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać 2 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 

� dla wysokości ±3 mm, 

� dla szerokości i długości ±3 mm, 

� dla grubości ± 5 mm. 

Do produkcji płyt MON należy stosować cement portlandzki, bez dodatków klasy nie 

niższej niż "32,5”. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1. Należy 

stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712: 

1986/A1:1997. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 
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mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego 

wyrobu. 

Wykonanie utwardzenia powierzchniowego z płyt betonowych MON  

Kształt i kolor powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego. Płytę układa się 
na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 mm do 3 

mm. Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących 

dwóch płytek nie może przekraczać 2 mm. Powierzchnia elementów położonych obok 

takich urządzeń jak studzienki, włazy itp. powinna wystawać max. 3 mm powyżej 

tych urządzeń.  
Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna 

powierzchnia znajdowała się na równo z górną krawędzią. Po ułożeniu płyt, spoiny 

należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych płyt 

przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

utwardzenia powierzchniowego z płyt MON. 

 

Sprawdzenie wykonania utwardzenia powierzchniowego z płyt MON 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni „ MON” z płyt betonowych, 

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami podanymi w „Wykonanie utwardzenia powierzchniowego z płyt 

betonowych MON: 

� pomierzenie szerokości spoin, 

� sprawdzenie czy na powierzchni płyt nie występują spękania i rysy, 

� sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin oraz wypełnienia wolnych 

przestrzeni w płytach MON, 

� sprawdzenie, czy przyjęty deseń i kolor jest zachowany. 

 

2.5.6 Elementy betonowe typu „LEGO” 

Przy wykonywaniu murków oporowych zostaną następujące elementy betonowe: 

Gotowe elementy prefabrykowane typu „ LEGO” o wymiarach 120x60x60cm i 

60x60x60cm, 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość dostarczanych elementów betonowych 

na budowę. Wszystkie materiały z wadami i uszkodzeniami mechanicznymi 

powstałymi podczas załadunku, rozładunku lub podczas układania będą odrzucone. 

Elementy, które będą uszkodzone podczas ostatecznego przeglądu i odbioru zostaną 
wymienione przez wykonawcę na nowe. 

Elementy betonowe typu LEGO 
Do wykonania robót należy zastosować bloki betonowe wykonane według producenta 

w gatunku I. 

Bloki betonowe powinny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: 

� klasa betonu nie niższa niż C30/37, 

� nasiąkliwość nie większa niż 5%, 

� wodoszczelność nie mniejsza niż W8, 

� mrozoodporność nie niższa niż F 150, 
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� ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większej niż 3 

mm. 

 

 
Szczegółowe wytyczne materiałowo-technologiczne zawarte są w projekcie 
budowlanym pn.”Utwardzenie terenu pod stanowiska badawcze na terenie WITPiS – 

kanał do brodzenia”. 
 

2.6 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 2.1. 

 
2.7 Ogólne wymagania dotyczące robót  
a) Miejscem realizacji robót jest „teren zamknięty” w rozumieniu w rozumieniu ustawy 

z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 

z późn. zm.). Poruszanie się po terenie zamkniętym jakim jest kompleks wojskowy 

wymaga posiadania przepustek osobowych dla pracowników oraz przepustek 

dla pojazdów. Pracownicy Wykonawcy winni przebywać wyłącznie w strefie 

przekazanego placu budowy, winni respektować polecenia służb dyżurnych. 

b) Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami 

bezpieczeństwa pracy. 

c) Roboty należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi normami. 

d) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, które 

mogą mieć wpływ na jakość i sposób wykonania robót. 

e) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji i urządzeń. 
f) Pracownicy wykonujący poszczególne prace winni posiadać odpowiednie  

do wykonywanej pracy kwalifikacje: 

− co najmniej jedna osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi (kierownik budowy) w specjalności konstrukcyjnej, wpisaną do 

właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

g) Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3 lat gwarancji na wykonaną robotę. 
 

2.8  Dokumenty odniesienia 

Roboty należy wykonywać zgodnie z: 

1. Zapisami Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robót; 
2. Projektem budowlanym pn.: „Utwardzenie terenu pod stanowiska badawcze na terenie 
WITPiS – Kanał do brodzenia”; 
3. Obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) 

4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 

401 z późn. zm.);  

5. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi 

zmianami); 
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6. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.  
 

Z e  w z g l ę d u  n a  s p e c y f i k ę  p r z e d m i o t u  z a m ó w i e n i a  w s k a z a n e  j e s t  

d o k o n a n i e  w i z j i  l o k a l n e j  w  m i e j s c u  r e a l i z a c j i  r o b ó t .  D o k o n a n i e  

w i z j i  l o k a l n e j  w  m i e j s c u  w y k o n y w a n i a  z a m ó w i e n i a  n i e  j e s t  

w y m a g a n e ,  a l e  w s k a z a n e  d l a  r z e t e l n e g o  p r z y g o t o w a n i a  o f e r t y .  

W y k o n a w c y  m o g ą  d o k o n a ć  w i z j i  l o k a l n e j  t e r e n u  r o b ó t  w  o b e c n o ś c i  

p r z e d s t a w i c i e l a  Z a m a w i a j ą c e g o .  

 

Termin wizji należy uzgodnić z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej 

w Sulejówku. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z zakresem i technologią robót wynikającą z załączonego do zamówienia Przedmiaru robót, 

Specyfikacją Techniczną, zestawieniem elementów konstrukcyjnych i z Poleceniami 

Inspektora.  
 
 

2.9 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

 
 
2.10 Dokumentacja 

Przetargowa dokumentacja będzie zawierać: 

• Przedmiar robót; 

• Projekt budowlany pn. „Utwardzenie terenu pod stanowiska badawcze na terenie 
WITPiS – kanał do brodzenia”; 

• Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru robót. 

 

 
2.11 Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Wykonawcy stanowią integralną część umowy o roboty budowlane, a wymagania 

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

zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w opisie przedmiotu zamówienia a o ich wykryciu powinien natychmiast 

powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia 

i Specyfikacją Techniczną. 
 

Dane określone w opisie przedmiotu zamówienia i w Specyfikacji Technicznej będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy Materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 

i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
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W przypadku gdy Materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia zawarte w Przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a  efekt/elementy robót rozebrany na koszt Wykonawcy. 

 
 
2.12 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę oferty. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
 
2.13 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie: 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zobowiązuje się prowadzić gospodarkę odpadami wytworzonymi w trakcie 

realizacji umowy zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi 

zmianami); 

Wykonawca uprzątnie z placu budowy Materiały po demontażu i rozbiórce.  

Przedstawi Zamawiającemu dokumenty stwierdzające składowanie Materiałów szkodliwych 

zgodnie z przepisami o ochronie środowiska (karty odpadów). Wykonawca jest zobowiązany 

na własny koszt wywieźć powstały odpad (gruz, drewno, złom stalowy, żeliwny, kolorowy, 

aluminium, kable) i wszystkie odpady niezbędne do utylizacji. 
 
 

2.14 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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2.15 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

użycia. Nie dopuszcza się użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie Materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

Materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. Materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych Materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 
 
2.16 Materiały z rozbiórki (demontażu) 
• Materiały z demontażu zakwalifikowane protokołem przeklasyfikowania jako złom 

stalowy, złom kolorowy, traktowane są jako odpad i zdawane będą do magazynu 

WITPiS. 

• Materiały z rozbiórki takie jak płyty chodnikowe, krawężniki betonowe, obrzeża 

betonowe, gruz budowlany oraz rozbiórkowe materiały nawierzchniowe drogi traktowane 

są jako materiał użyteczny i zdawane są do magazynu WITPiS lub składowane w miejscu 

wyznaczonym przez administratora na terenie jednostki wojskowej. 

 
2.17 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia, 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 

przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

3  MATERIAŁY 
 

3.1. Źródła uzyskania Materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że Materiały zastosowane do wykonania 

robót są dopuszczone do obrotu, posiadają wymagane przepisami certyfikaty, deklaracje 

i spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

Materiały stosowane do wykonywania powyżej określonego zakresu robót powinny 
posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczną lub z PN 
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- Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

 
3.2. 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 właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora (przedstawiciela 

Zamawiającego). 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 

do rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane 

z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 

będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

 

3.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione 

to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane Materiały, 

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

 

3.4. Wariantowe stosowanie Materiałów 

Opis przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacja Techniczna nie przewiduje możliwości 

wariantowego zastosowania rodzaju Materiału. 

Wymagane parametry techniczne Materiałów wynikają z załączonego do zamówienia 

Projektu budowlanego pn.: „ Utwardzenie terenu pod stanowiska badawcze na terenie  

WITPiS – KANAŁ DO BRODZENIA”, ST oraz Przedmiaru robót. 

 

4. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

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

być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Specyfikacji Technicznej, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Technicznej i Poleceniach 

Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy do Inspektora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

5. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie Materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora lub dyrekcję WITPiS. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Technicznej i Poleceniach 

Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych 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. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opisem przedmiotu 

zamówienia, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz Poleceniami Inspektora. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, opisie przedmiotu zamówienia 

i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor uwzględni wyniki badań Materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
6.1. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] 

nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje 

się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego 

do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02[6], 
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nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać 
według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
6.2. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 

od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 

co najmniej 10 cm (w przypadku warstw o grubości mniejszej niż 10cm należy uzgodnić 
konieczną głębokość spulchnienia przedmiotowej warstwy z Inspektorem  

lub przedstawicielem Zamawiającego), wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 

nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
6.3. Grubość warstwy wykonywanej podbudowy i/lub nawierzchni 
Grubość warstwy podbudowy/nawierzchni powinna być zgodna, nie mniejsza niż wartość 
określona w dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym pn.: „Utwardzenie terenu 

pod stanowiska badawcze na terenie WITPiS – TRAWERSY 15º i 20º”. Jeżeli warstwa, 

ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem 

grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość 
co najmniej 10 cm (w przypadku warstw o grubości mniejszej niż 10cm należy uzgodnić 
konieczną głębokość spulchnienia przedmiotowej warstwy z Inspektorem  

lub przedstawicielem Zamawiającego), uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 

właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na 

własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 

według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości Materiałów.  
 
7.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te Materiały, które posiadają: 
certyfikat ze znakiem bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty technicznej oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z: 

• Polską Normą, 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną wyżej i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku Materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację 
Techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 

w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
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niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
8. DOKUMENTACJA ROBÓT 
 
8.1. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy –protokół wprowadzenia, 

• umowa, 

• protokoły robót ulegających zakryciu, 

• notatki z ustaleń, 

• protokół odbioru końcowego robót. 

 
 
8.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

 

9. OBMIAR ROBÓT 
 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Technicznej w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

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

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub 

gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

9.2. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
9.2.1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

9.2.2. odbiorowi końcowemu; 

9.2.3. odbiorowi pogwarancyjnemu; 
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9.3. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu: 
9.3.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości 

i jakości wykonanych robót, która nie byłaby możliwa w dalszym toku 

wykonawstwa; 

9.3.2. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie przeprowadzony  

w okresie, który umożliwi ewentualne poprawki i niedociągnięcia; 

 
 
9.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 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 przez cały okres trwania robót. 
 
9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

 

10. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 

a) odbiorowi robót zanikających 

- zagęszczenie gruntu pod warstwy podbudowy; 

- wykonanie szalunku dla warstw podbudowy; 

- wykonanie warstw podbudowy chodnika; 

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego; 

- wykonanie warstw separacyjnych z geowłókniny chłonno-ochronnej  

i geomembrany PEHD; 

- wykonanie podbudowy z betonu C12/15; 

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod płyty betonowe; 

- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego; 

- wykonanie podbudowy pod mury oporowe; 

- wykonanie uszczelnienia połączeń bloków betonowych; 

- wykonanie łączeń pomiędzy blokami za pomocą pianki ogniochronnej. 

b) odbiorowi końcowemu, 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu, 
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10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych 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 robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie i z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną 
i uprzednimi ustaleniami. 

 
 
10.2. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót, ich zgodności ze specyfikacją 
techniczną i kosztorysem robót. Z odbioru zostanie spisany protokół końcowego odbioru  

robót będący podstawą do wystawienia faktury. 

Odbiór końcowy robót polega na: 

a) końcowej ocenie rzeczywistego wykonania ilości  

i jakości robót; 

b) zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego zgłoszonego przez 

Zleceniobiorcę na piśmie nie później niż 7 dni od daty zakończenia zlecenia; 

c) odbiorze końcowym dokonanym przez komisję wyznaczoną przez Zleceniodawcę  
w obecności Zleceniobiorcy; 

d) ocenie jakościowej dokonanej przez komisję odbierającą roboty na podstawie 

oceny wizualnej oraz na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, badań 
zgodności jeśli zajdzie konieczność ich przeprowadzenia; 

e) ocenie ilościowej dokonanej przez komisję odbierającą roboty na podstawie 

porównania stanu rzeczywistego z kosztorysem powykonawczym; 

f)  w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót nieznacznie odbiega od 

wymaganej normy i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

komisja dokona odbioru i dokona potrąceń; 

g) w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót znacznie odbiega  

od wymaganej normy i zawiera istotne odstępstwa od założeń a złożona 

dokumentacja jest niepełna lub wadliwa, komisja określa zakres i termin usunięcia 

nieprawidłowości nie dłuższy niż 15 dni licząc od dnia podpisania protokołu przy 

odbiorze robót;  

h) podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót sporządzonym wg wzoru 

ustalonego przez Zleceniodawcę; 

Do odbioru końcowego Zleceniobiorca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
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� protokół odbioru robót zanikających; 

� protokoły z  pomiarów kontrolnych; 

� protokoły z  badań uzupełniających; 

� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 

� protokoły przekazania materiałów z rozbiórki; 

� kosztorys powykonawczy wraz z obmiarem robót i zestawieniem wbudowanych 

materiałów; 

� projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, które wystąpiły podczas 

realizacji prac. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR 

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. 

pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 

10.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektunie później niż 
2 tygodnie przed upływem okresu gwarancji. Z odbioru zostanie spisany protokół 

pogwarancyjny robót. 

 
11. UWAGI KOŃCOWE 

 
Organizacja robót powinna być tak opracowana, aby wszelkie prace budowlane były 

wykonywane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu 

pieszego i drogowego Instytutu. Wszystkie roboty należy wykonywać w sposób nieuciążliwy 

dla użytkownika, rejon prac po zakończeniu robót należy uprzątnąć. Roboty, których dotyczy 

specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające właściwe wykonanie robót we 

wszystkie dni powszednie w godzinach pracy WITPiS o ile Zamawiający nie postanowi 

inaczej. Pobór prądu z własnego złącza poprzez rozdzielnię budowlaną zainstalowaną przez 

wykonawcę. Punkt poboru wody do celów budowlanych będzie udostępniony/wskazany 

przez Zamawiającego. Zaplecze socjalno – bytowe będzie dostarczane przez wykonawcę 
w ramach własnych. Pytania w sprawach technicznych dotyczących wykonywanych robót 

oraz niejasności wynikłe podczas ich wykonywania kierować do Inspektora lub dyrekcji 

WITPiS. 

  

 

 


