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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT      
Kody CPV: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
45110000-1 Roboty przygotowawcze 
45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynków 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45432113-9   Kładzenie parkietu       
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne              
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45410000-4 Tynkowanie 
45432114-6 Kładzenie gresu 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45442100-8 Roboty malarskie 
                                                                                                       GOR S.C.  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1. Nazwa zamówienia 
Remont pomieszczenia auli w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Płocku przy ul. Łukasiewicza 11 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 
Zakres robót obejmuje:    

• Montaż folii paroizolacyjnej pod płyty OSB (pod podłogę z parkietu i terakoty) 
• Montaż płyty OSB grub. 22 mm (pióro – wpust) pod projektowaną podłogę z parkietu i 

płytki terakoty 

• Ułożenie podłogi z płytek terakoty wzdłuż ściany przy wejściu głównym do auli 
• Wykonanie podłogi z parkietu na niższej części auli i listew przyściennych na całości 

podłogi z parkietu 
• Obudowa z płyt G-K kanałów instalacji c.o. wzdłuż ścian podłużnych  
• Wykonanie obudowy ramy drewnianej i frontu podestu z płyt G-K 

• Wymiana obudowy grzejników na obudowę z płyt laminowanych Egger 

• Wykonanie wykończenia ścianki przy wejściu do auli płytą laminowaną  j.w. 
• Cyklinowanie parkietu nowo położonego i parkietu istniejącego na podeście 

• Szpachlowanie parkietu 

• Gruntowanie parkietu lakierem podkładowym i dwukrotne lakierowanie lakierem 
nawierzchniowym  

• Przecieranie powierzchni w miejscu zdemontowanej boazerii drewnianej 

• Wykonanie gładzi gipsowej na powierzchni j.w. 

• Obłożenie części ściany podłużnej płytkami Vandersanden - 125 PERLA     
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
W ramach zadania nie przewiduje się wykonywania robót tymczasowych ani też prac 
towarzyszących. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową, jakość wykonania 
robót oraz ich zgodność ze ST i poleceniami Inwestora. 
1.4.1. Teren budowy 
Zamawiający, w terminie i  w sposób określony w dokumentach umowy: 

• przekaże Wykonawcy teren budowy  
• przekaże  1 egzemplarz  przedmiaru robót,  specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót. 
1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia  terenu budowy w okresie trwania realizacji 
robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
w tym: wygrodzenie terenu prowadzenia robót,  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót 
i ludzi. Koszt zabezpieczenia terenu budowy przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.4.3. Dokumentacja.   
Zgodnie z umową,  przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia atestów i aprobat technicznych na zastosowane materiały. 
1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją i ST 
Przedmiar robót, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora  
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,     
a  o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 
Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materiały mają być  zgodne z przedmiarem robót i 
ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST 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 zgodność z określonymi 
wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z wymogami 
zamawiającego zwartymi w ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy . 
1.4.5. 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: 

• utrzymywać teren budowy w stanie nie zagrażającym użytkownikom, 
• 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 uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania . 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
• lokalizację magazynu materiałów 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
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� możliwością powstania pożaru 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na  
terenie obiektu szkolnego 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. 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  
i pod jego 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 
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie  
odpowiadać za wszelkie  spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
1.4.8. Informacja na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 
          budowlanych 

• przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który: 
� posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 
� uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 
� przy robotach na wysokości ( powyżej 2m ) stanowiska pracy oraz przejścia należy  
      zabezpieczyć barierką składającą się z : 

o deski krawężnikowej wys. 15cm 
o poręczy ochronnej wys.1,1m 
o pomostów roboczych wykonanych z desek lub bali dostosowanych do 

przewidzianego obciążenia, szczelnych i zabezpieczonych przed zmianą ich 
położenia. 

o za utrzymywanie w odpowiednim stanie urządzeń technicznych oraz 
przestrzeganie i stosowanie przepisów BHP podczas prowadzenia robót całkowitą 
odpowiedzialność ponosi wykonawca 

1.4.9. 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. 
1.4,10. Obmiary robót  
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar na co 
najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, musza być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia te winny być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
trwania robót. 
Obmiar robót zanikających lub ulegających zakryciu, przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed ich zakryciem . 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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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 przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót . Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod  i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY  
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów 
i odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub świadectwa badań laboratoryjnych do 
zatwierdzenia przez Inwestora.  
Akceptacja inwestora, udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że 
wszystkie materiały pochodzące z danego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub wykonania prób dla każdej dostawy, 
żeby udowodnić że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoja jakość, właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inwestora o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniamy bez zgody Inwestora. 
3. 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 typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Przedmiarze, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Umową. 
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. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
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Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Przedmiarze i w ST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inwestora 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.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienia jakości w trakcie wykonywania robót                    
i wykorzystanie w pełni swych możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych 
gwarantujących wykonanie robót zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inwestora.  
6.2. 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. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do zapewnienia jakości robót. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Badania prowadzone przez Inwestora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia kontroli, 
zapewniona będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy. 
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
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ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
   technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  
   przepisów i dokumentów technicznych, 
2. 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 pkt 1, i które spełniają wymogi Specyfikacji 
   Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
7. DOKUMENTACJA BUDOWY  
7.1. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 
7.2. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 7.1, dokumenty budowy zawierają też: 

• protokoły przekazania placu budowy 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne 
• instrukcje inwestora oraz sprawozdania z narad i spotkań na budowie 
• protokoły odbioru robót 
• opinie ekspertów i konsultantów 
• korespondencja dotycząca budowy 

7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne 
do wglądu Inwestora oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i 
na każde żądanie. 
 
8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń umownych oraz ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
• odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu) 
• odbiorowi pogwarancyjnemu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Gotowość danej części robót, zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inwestora. 
Odbiór ostateczny ( końcowy ) polega na finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu ( ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez 
wykonawcę pisemnie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego. 
Komisja dokonująca odbioru, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmii. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w sposób tj. 
opisano przy odbiorze ostatecznym. 
8.2. Dokumenty odbioru ostatecznego ( końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

• dzienniki budowy i książki obmiarów jeśli były wymagane 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości 

jeśli były wymagane 
• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

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 ( końcowego). 
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. 
8.3. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez wykonawcę ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu inwestorskiego, przyjętą przez zamawiającego w dokumentach umownych . 
Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana przez 
wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
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• ewentualnych  ubytków i transportu na teren budowy  
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny  
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z 
późniejszymi zmianami). 
5. Polskie Normy i przepisy branżowe - zgodnie z projektami branżowymi oraz wytycznymi 
wytwórców materiałów, urządzeń i wyposażenia. 
 NORMY BRANŻOWE 
PN-92/Z-04226.02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości poszczególnych 
substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczeń. Oznaczanie 
par substancji trudno lotnych, wydzielających się z materiałów i wyrobów stosowanych w 
budownictwie, zawierających bitumy i ich pochodne chlorowane metodą chromatografii gazowej 
z użyciem kolumn kapilarnych 
PN-ISO 6240:1998 Właściwości użytkowe w budownictwie. Zawartość i układ norm 
PN-ISO 6241:1994 Normy właściwości użytkowych w budownictwie. Zasady ich 
opracowywania i czynniki, które powinny być uwzględniane 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania 
konserwacji i napraw 
PN-89/Z-04021.01 Badania higieniczne. Materiały i wyroby stosowane w budownictwie. 
Postanowienia ogólne i zakres normy. Poprawki 1 Bl 1/91 poz. 2 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, w zakresie 
następujących tomów: 
Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 
Warszawa, ul. Filtrowa 
 
 
Płock, dn. 24.11.2017 r. 


