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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


1. CZĘŚĆ OGÓLNA
 
	PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem :
,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ożarów”.

1.2. ZAKRES ROBÓT 
	demontaż istniejących obróbek blacharskich na parapetach,

przygotowanie podłoża pod  ocieplenie i elementów elewacji przewidzianych do szpachlowania przez oczyszczenie ścian i zmycie wodą
wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką – mokrą,
wykonanie i montaż parapetów okiennych i obróbek blacharskich podsufitki z blachy powlekanej,
	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	


1.3. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE
1.3.1. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia, poręcze, pomosty, zadaszenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie zabezpieczenia warunkujące bezpieczne wykonywanie prac. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony   i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informacyjne  o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). Przyjmuje się że koszt zabezpieczenia budowy w cenę kontraktową. Wykonawca zobowiązany jest do ryczałtowego ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zużywanej w czasie trwania robót. 
1.3.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca zobowiązany podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu ograniczenie uciążliwości dla osób trzecich wynikających z przeprowadzenia robót. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu objętego robotami i pod jego poziomem takich jak: rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, zainteresowanych użytkowników i odpowiednie służby oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
1.3.3. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska.
1.3.4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia zabezpieczające i socjalne a także wyposaży pracowników w sprzęt i odpowiednią odzież ochronny życia i zdrowia wymagane przez odpowiednie przepisy. 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.

2. MATERIAŁY BUDOWLANE 
2.1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dopuszcza się zmianę podanych w projektach materiałów i urządzeń na podane w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od podanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektów dla potrzeb nowych urządzeń czy materiałów spoczywa na Wykonawcy. W przypadku gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne z w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną bądź ofertą przetargową Wykonawcy to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się nie zaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
2.2.Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub Aprobatą Techniczną a także znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
2.3.Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy, w pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z Zamawiającym. Wykonawca zabezpieczy materiały przed ich uszkodzeniem i dostępem osób trzecich.
2.4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń używanych do robót od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i Zamawiającym. Sprzęt i maszyny budowlane będące własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska, przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. ŚRODKI TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. Liczba środków transportu powinna zapewnić terminowe przeprowadzenie prac przewidzianych kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do ich funkcji i parametrów technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  W okresie trwania robót Kierownik Budowy prowadzić będzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data dokonania, podpisem osoby dokonującej wpisu, podaniem jej imienia oraz nazwiska oraz stanowiska służbowego. Załączone do Dziennika protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami i opatrzone podpisami Kierownika Robót.
W Dzienniku Budowy w szczególności należy wpisywać :
	datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datę przekazania dokumentacji budowy,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,
uwagi  Kierownika robót i Zamawiającego.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone  Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiający wpisane do Dziennika Budowy Kierownik Robót podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. W dokumentach budowy powinny się również znaleźć :  protokoły przekazania terenu, protokoły odbioru robót, protokoły narad i ustaleń oraz korespondencja wynikająca z realizacji budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy dostępne zawsze będą dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu dla Inwestora.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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 np. Rozporządzenie 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 dnia 19.03.2003 r.).
5.2 OPIS ROBÓT I WYMAGANIA DOT. DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWN. BUDYNKU 
5.2.1. Rusztowania zewnętrzne należy ustawić w takiej odległości od ściany ocieplanej, by zachować wystarczająco duży odstęp (przestrzeń robocza) od powierzchni ściany. Kotwienia rusztowań należy mocować lekko na ukos, tak aby woda opadowa nie mogła wnikać pod warstwy izolacyjne po elementach kotwiących. Po ustawieniu rusztowań dokładnie sprawdzić stan tynków przez opukanie młotkiem. Dokonać naprawy i uzupełnienia zniszczonego przy gruncie muru, skuć tynki, które łatwo się odspajają i wykonać uzupełniającą obrzutkę z zaprawy tynkarskiej.
5.2.2. Starannie oczyścić powierzchnię ścian z brudu i kurzu przez zmycie wodą przy użyciu szczotek i spłukanie silnym strumieniem czystej wody.
5.2.3.Dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoża łatami aluminiowymi i ewentualnie wyrównać przez przyklejenie cienkiej warstwy styropianu lub wykonanie tynku wyrównującego. Powierzchnię pokryć systemowym preparatem gruntującym. Przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych należy przeprowadzić próbne przyklejenie klocka styropianowego do danej powierzchni elewacji. Przy prawidłowo przygotowanej powierzchni przyklejony klocek styropianu powinien się w czasie odrywania rozwarstwić.
5.2.4.Klejenie płyt styropianowych rozpocząć można po dokładnym wyschnięciu podłoża. Przed klejeniem płyt do podłoża należy przykleić docięte paski siatki zbrojącej z włókna szklanego w miejscach zakończeń płaszczyzn ocieplenia ( zabezpieczenie krawędzi poprzez późniejsze owinięcie jej siatką). Szerokość odcinków siatki powinna być taka aby zakład zarówno pod płytą i na płycie wynosił 15 cm. Klejenie styropianu wykonywać pasami poziomymi o szer. 50 cm. Nakładanie kleju na płyty styropianowe wykonywać metodą punktowo – krawędziową tzn. na brzegach każdej płyty styropianu nałożyć należy pas masy klejącej o szer. 3-4 cm ( pasmo obwodowe), na pozostałej powierzchni 6 placków o średnicy 8 cm . po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany dokładnie docisnąć poprzez uderzanie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Płyt świeżo przyklejonych nie można dociskać po raz drugi ani uderzać bądź w jakikolwiek sposób poruszać gdyż powoduje to zmniejszenie przyczepności. Jeżeli płyta nie zostanie dobrze przyklejona należy ja oderwać, zebrać masę klejąca ze ściany po czym powtórzyć od nowa czynność klejenia płyty. Ilość kleju powinna być tak dobrana aby po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni. Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić 2,5-3 cm . przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie styropianu o rożnej grubości. Warstwy kleić na tzw. Mijankę czyli z przesunięciem o połowę długości. Płyty kleić na styk, krawędzie styku sąsiadujących płyt musza być czyste, ewentualne zabrudzenia klejem należy dokładnie usunąć. Powstałe szczeliny pomiędzy płytami uzupełnić paskami styropianu stosując metodę „ na wcisk” bez klejenia (niedopuszczalne jest uzupełnianie szczelin klejem0. wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu muszą być przeszlifowanie papierem ściernym. Po wyschnięciu zaprawy ok. dwóch dni można przystąpić kołkowania łącznikami z tworzywa sztucznego-po trzy kołki na jedną płytę. Długość kołków powinna być tak dobrana, aby strefa rozporowa zakotwiła się w co najmniej 5 cm w murze ceglanym. Ściany okleić styropianem twardości FS 15 i grubości uzależnionej od nierówności podłoża tj. od 5 [cm] do 10 [cm]. Ościeże okleić styropianem o twardości FS 20 i grubości 2 [cm], w zależności od możliwości, aby nie zakryć ościeżnic okiennych. Klejenie wykonać podczas suchej pogody – opady i wilgotność zmniejszają przyczepność masy klejącej. 
5.2.5.Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej o wym. 25 x 25 cm. W sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych, drzwiowych oraz innych otworów elewacji. Wykonać wzmocnienia narożników budynku krawędzi gzymsów i opasek oraz otworów okien i drzwi osadzając aluminiowy kątownik ochronny.
5.2.6.Do klejenia siatki na styropianie użyć tej samej masy klejącej co do klejenia styropianu do podłoża. Klejenie siatki wykonać po upływie min. trzech dni od klejenia styropianu. Zakładu pasów siatki powinny wynosić min. 10 cm. Masę klejąca nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą gr. ok. 2mm i natychmiast przykleić siatkę zbrojącą z włókna szklanego, wciskając ją w masę packą stalową. Naklejona siatka powinna być równomiernie napięta i nie powinna wskazywać sfałdowań. Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść drugą warstwę masy klejącej gr. ok. 1 mm aż do całkowitego przykrycia siatki z zaszpachlowaniem na gładko. Po upływie 3-4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej płaszczyzny masy papierem ściernym i ewentualnie nałożenie wyrównującej warstwy z masy klejącej gr. ok. 1mm. Dla trwałości ocieplenia należy właściwie wykonać zakończenia wyklejania siatki na krawędziach ocieplanych płaszczyzn a zwłaszcza połączenia siatki położonej na styropianie z pasami siatki wpuszczonymi pod styropian, wywinięcie siatki na ościeże (podokiennik). Do wysokości 3,5 m (parter i cokołowa elewacji) stosować zabezpieczenie w postaci ułożenia dwóch warstw siatki. 
5.2.7. Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po trzech dniach od naklejenia siatki. Wykonać podkład tynkarski poprzez nałożenie systemowego środka gruntującego (podkładowa masa tynkarska) na powierzchnie w jednej warstwie pędzlem lub wałkiem. Podkład należy dobrać pod kolor tynku. Masę tynkarską należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając ja równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej , zebrać nadmiar masy do warstwy o grubości ziaren , a następnie zatrzeć i wygładzić paca z tworzywa sztucznego. W celu uzyskania jednorodności powłoki wykończeniowej ocieplenia, wskazana jest realizacja całej powierzchni pomiędzy elementami i detalami architektonicznymi w jednym cyklu roboczym. Aby uniknąć powstania widocznych cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji.
5.2.8. MONTAŻ PARAPETÓW I OBRÓBEK Z BLACHY POWLEKANEJ
Szerokość nowych obróbek należy dostosować do grubości ocieplenia. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 4 cm i powinny być tak wykonane i zamontowane aby zabezpieczały elewacje budynku przed zalewaniem woda deszczową. 
5.2.9.Roboty dociepleniowe prowadzić w temp +5 do +25 0C. Nie należy prowadzić robót przy silnym wietrze, bardzo wysokiej wilgotności powierza, należy unikać bezpośredniego silnego nasłonecznienia obrabianych ścian budynku lub stosować siatki ochronne. Roboty dociepleniowe prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby, przy zachowaniu zasad BHP.
5.3 WYKONANIE  OBRÓBEK  BLACHARSKICH  PODSUFITKI Z BLACHY TRAPEZOWEJ POWLEKANEJ. 
5.3.1 Przygotowanie konstrukcji pod  montaż podsufitki.
 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości, w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania. 
Program będzie ujmował:
- organizację wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespołów roboczych wraz z ich kwalifikacjami,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi 
ich dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają),
- system proponowanej kontroli,
- sposób zabezpieczenia materiałów urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania, 
- wymagane dla stosowanych materiałów urządzeń atesty świadectwa dopuszczenia oraz 
certyfikaty.

6.2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Do umożliwienia takiej kontroli zapewniona będzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.

6.3. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie objętym zamówieniami powinno się odbywać pod stałym nadzorem Kierownika Budowy. 

6.4.Kontrola jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy:
- montaż rusztowań,
- przygotowanie ścian do ocieplenia,
- przyklejenie płyt styropianowych,
- wykonanie warstwy zbrojącej z kleju i siatki z włókna szklanego,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej,
- montaż parapetów i obróbek blacharskich, 

6.5.Wykonywane roboty podlegają odbiorom częściowym, odbiorom robót zanikających i ulegających zakryciu, końcowemu, ostatecznemu i gwarancyjnemu. 
Odbiory częściowe i odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane są w trakcie trwania budowy w obecności Zamawiającego i Kierownika Robót, wymagają sporządzenia protokołów odbioru i obejmują następujące etapy:
Docieplenie ścian zewnętrznych:
- przygotowanie ścian do ocieplenia, 
- przyklejenie płyt styropianowych,
- wykonanie warstwy zbrojącej z kleju i siatki z włókna szklanego,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej,
Wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególnych ścianach budynku.


6.6.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Będzie dokonywany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik Robót wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Zamawiającego.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 
Odbioru częściowego dokonuje się według zasad określonych dla odbioru końcowego.



7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Zasady dokonywania obmiarów są podane obmiarów odpowiednich specyfikacjach technicznych KNR, KNNR oraz innych dostępnych na rynku publikacjach zawierających katalogi norm nakładów rzeczowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. ODBIÓR KOŃCOWY
Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i wykonawczym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie  Zamawiającego. Odbiór robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową, specyfikacja techniczna i ofertą przetargową Wykonawcy. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować: 
- dokumentacje projektową i powykonawczą,
- specyfikacje techniczną,
- ofertę przetargową, 
- wszelkie uwagi i zalecenia Zamawiającego (szczególnie dotyczące robót zanikających i ulegających zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,
- Dziennika Budowy,
- atesty, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiałów urządzeń, (jeżeli tego wymagają).
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe będą zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

8.2. ODBIÓR OSTATECZNY 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

8.3. ODBIÓR GWARANCYJNY
Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość zostanie określona w kontrakcie. 

8.4. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o narzuty oraz ceny robocizny materiałów i sprzętu ujęte w kosztorysie ofertowym . Kosztorys ofertowy winien być sporządzony na podstawie przedmiarów , projektu ,jak również wizji lokalnej na obiekcie .
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez  Zamawiającego kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy.

9. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH PRAC TOWARZYSZ.
Uznaje się że wszystkie koszty związane z zapewnieniem wszelkich wymagań dotyczących bezpiecznego prawidłowego prowadzenia robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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