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Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych 

UWAGI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót nie dotyczą robót już wykonanych; 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia gwarancji na całość wszystkich wykonanych robót we 

wszystkich branżach. Należy uwzględnić koszty uzyskania wszystkich niezbędnych badań, ocen 

technicznych bądź też ekspertyz i aprobat ; 

3. Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu we właściwym organie 

Nadzoru Budowlanego w tym zgłoszenie odbioru do Sanepid i PSP; 

4. Wykonawca w ramach czynności przekazania obiektu do użytkowania sporządzi świadectwo 

charakterystyki energetycznej obiektu oraz Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu 

i uwzględni wykonanie powyższego w kosztach. 

5. Wykonawca w robotach drogowych uwzględni koszty związane z badaniem stopnia zagęszczenia, a w 

przypadku niedostatecznego stopnia zagęszczenia podbudowy, koszty rozluźnienia warstw 

podbudowy i ponownego zagęszczenia do stopnia zagęszczenia określonego w projekcie; 

6. Wykonawca uwzględni w kosztach konieczność sprawdzenia drożności oraz szczelności kanalizacji 

deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, a także czynności odbiorowe odpowiednich służb instytucji 

dostarczających media; 

7. Wykonawca uwzględni w kosztach dokonanie prób szczelności instalacji gazowej oraz protokołów 

badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej w tym rozdzielnie; 

8. Wykonawca uwzględni koszty uzyskania wszelkich prac geodezyjnych (w tym inwentaryzacji 

powykonawczej całości uzbrojenia terenu wraz z realizowanym obiektem); 

9. Wykonawca uwzględni koszty sprawdzenia szczelności pokrycia dachowego oraz ewentualne koszty 

usunięcia usterek; 

10. Wartość ofertowa za wykonanie robót pozostałych do wykonania jest wartością ryczałtową 

w odniesieniu do dokumentacji projektowej; 

11. Po zrealizowaniu obiektu należy przekazać inwestorowi tj. RARR S.A. wszystkie dokumenty, protokoły 

badań i sprawdzeń, aprobaty, atesty. W szczególności należy przekazać: inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą obiektu, przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowego 

oraz energetycznego, przekładek w/w mediów i kanalizacji teletechnicznej, gwarancji na urządzenia 

zamontowane na realizowanym w ramach zamówienia obiekcie, protokoły odbioru od dysponentów 

mediów, protokoły z prób szczelności instalacji wewnętrznych i przyłączy, protokół kominiarski, 

świadectwo charakterystyki energetycznej budynku będącego przedmiotem zamówienia oraz 

Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego; 

12. Na życzenie Wykonawcy Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej obiektu. Wizja lokalna jest 

możliwa w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt w godzinach od 8-15 po 

wcześniejszym zgłoszeniu na nr telefonu   Henryk Łaba  tel. 17 86 76 251,  Krzysztof Rajkowski tel. 17  

77 36 819; Adam Śliwiński tel.  17  77 36 819.   


