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1. Część ogólna. 
1.1. Określenie przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego    
na  instalacje wod-kan, c.w.u, c.o., instalacji solarnej dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu, 
ul. Konarskiego 9 
 
 
1.2. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
przeprowadzenia i odbioru robót przy wykonaniu instalacji wod-kan, c.w.u, c.o. solarnej dla 
kompleksowej modernizacji, odnowy i ochrony budynku  Centrum Kulturalnego w Przemyślu - 
wojewódzkiej instytucji  kultury (część II)                                                 
 
1.3. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. w zakresie 
podanym w punkcie 1.4. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszym SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
instalacją wewnętrzną wod-kan, c.w.u. , c.o. i instalacji solarnej 
Czynności objęte niniejszym SST: 

• Roboty ziemne wewnątrz budynku 
• układanie przewodów 
• wykonanie pionów wod-kan i c.o. instalacji solarnej 
• układanie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
• próby szczelności  
 

 
1.5. Informacje o terenie budowy. 
Teren na którym znajduje się budawany obiekt znajduje się na pagórkowatym terenie w 
Przemyślu w województwie podkarpackim 
Organizacja robót i zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
� 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 wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

� Warunki bezpieczeństwa 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. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej Będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w 
pomieszczeniach  magazynowych 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. 

1.6. Określenie zakresu robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Roboty objęte niniejszym opracowaniem zaliczane są według Wspólnego Słownika 
Zamówień  do: 
� działu: roboty budowlane – kod 45000000-7, 
� grupy: budowlane prace instalacyjne – kod 45300000-0 
� klasy: hydraulika i roboty sanitarne.– kod 45330000-9 
 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich przechowywania, transportu, 
składowania i kontroli jakości.  
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, 
przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych oraz niniejszych SST. Jeśli w 
projekcie lub kosztorysie przy określonym materiale jest podany numer katalogowy, to 
dostarczony na budowę wyrób musi ściśle odpowiadać opisowi katalogowemu.  
Materiały i wyroby o zbliżonych parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za 
pisemną zgodą projektanta, inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.  
Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, aprobat 
technicznych, bądź świadectw badań laboratoryjnych muszą być dostarczane z wymienioną 
dokumentacją techniczną. 
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 nadzoru. 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót wod-kan, c.o., powinna nastąpić po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. 
Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały 
od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie 
wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.  
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości 
technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizyko-
chemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
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Transport materiałów, aparatów i urządzeń może odbywać się jedynie takimi środkami 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na ich właściwości. Zaleca się dostarczanie 
urządzeń i aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem. 
Przyjęcie materiałów, aparatów i urządzeń powinno być poprzedzone jakościowym i 
ilościowym odbiorem tych materiałów. Dostarczone na miejsce budowy materiały i 
urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, 
przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i 
kompletnych urządzeń. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić 
brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją. 
 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót z założoną 
jakością. 
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. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia 
łów. 
 
5. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
zastosowanie materiałów o odpowiedniej jakości, za zgodność prowadzenia robót z 
dokumentacją projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
1. Roboty instalacyjne. 
2. Roboty budowlane poinstalacyjne. 
3. Przekucia otworów w ścianach. 
4. Kucie i murowanie bruzd. 
5. Montaż nowej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej oraz 
zdemontowanej instalacji centralnego ogrzewania. 
6. Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić w bruzdach ściennych. 
7. Dla ułatwienia montażu zaleca się stosowanie uchwytów mocujących rury do podłoża. 
8. Prowadzenie przewodów – prowadząc przewody w bruzdach ściennych należy tak 
przewidzieć ich głębokość, aby grubość warstwy zaprawy zakrywająca rury była nie 
mniejsza niż 30mm. Zakrycie przewodów powinno nastąpić po dokonaniu odbioru 
częściowego instalacji. 
9. Przewody instalacji wodociągowej powinny być prowadzone w odległości większej 
niż 0,1m od rurociągów cieplnych. 
10. Tuleje ochronne powinny być w sposób trwały osadzone w przegrodzie budowlanej. 
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11. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 
zewnętrznej rury przewodu, co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę 
pionową, co najmniej 1cm przy przejściu przez strop. 
12. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 
jej wzdłużne przemieszczanie się. 
13. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu. 
15. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej 
zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidłowości działania 
powinna być tak instalowana żeby była ona dostępna do obsługi i konserwacji. 
16. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających 
wodę do takich punktów czerpalnych jak urządzenia spłukujące miski ustępowe. 
17. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 
instalacyjnej był zgodny z oznakowaniem kierunku przepływu w armaturze. 
18. Armatura spustowa powinna być zainstalowana w najniższych punktach instalacji oraz 
na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej, dla 
umożliwienia opróżnienia poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu i 
lokalizowania w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w 
sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 
19. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony 
z lewej strony. 
20. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej i wysokość ustawienia przyborów 
wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji. 
 
 
6. Kontrola jakości. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 
wykazania inspektorowi nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót  
z rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o 
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na piśmie wyniki 
badań do akceptacji inspektora nadzoru. 
 
6.1.  Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
� proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 
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6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
� posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99198), 
�  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w poprzednim punkcie i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno 
znaczny jej cechy. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
Przedmiar robót stanowi odrębne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, dołączone do 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Obmiaru robót należy dokonać zgodnie z 
zakresem robót. 
 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na 
piśmie.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz 
KNR-ach. 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 obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 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 budowlanych. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w  3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
�  Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Licząc od 
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 
� Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
� dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót  
� szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZj), 
 
9. Dokumenty odniesienia.  
Dokumentami odniesienia są dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlano-
montażowych. Do dokumentów odniesienia zalicza się w szczególności: 
 
9.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
wykonawcy robót. 
 
 
9.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
9.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
 
 
9.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 9.1.-9.3. następujące 
dokumenty: 
� pozwolenie na budowę, 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
9.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
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będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przed stawiane do wglądu na życzenie 
zamawiającego. 

10. Dokumenty  
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
� Ustawa z dnia 16kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z 2004), 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75 z dnia 15 
czerwca 2002 r.), 
�  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (DZ.U. nr 109 z dnia 12 maja 2004 r.),  
� 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 48 poz. 401). 

                                                                                               Opracował:

Maciej Horbaczek


