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1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa węzła „ Źródlanego szlaku” w miejscowości 
Łowczówek – Ścieżka geologiczna w ramach inwestycji pn. „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie Podgórza 
Ciężkowickiego wraz z elementami ochrony przyrody” 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST 
    
1. 3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 
452-1 WYPOSAŻENIE 
 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu z 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST  
        
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 
Wyszczególnienie prac towarzyszących:  
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty towarzyszące: 
− geodezyjne wytyczenie wszystkich obiektów, 
− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 
− wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego), łącznie z ewentualnym 

wykonaniem odkrywek zleconych  przez właścicieli uzbrojenia podziemnego, 
− sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót utrwalającej istniejący stan obiektów i 

elementów zagospodarowania terenu ( jako materiał dowodowy w razie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych 
właścicieli nieruchomości w związku z prowadzonymi robotami, 

− obsługa i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona w ośrodku kartograficznym UM przed odbiorem 
końcowym i przejęciem robót, 

− próby szczelności, 
− dokumentacja powykonawcza, 
− program zapewnienia jakości, 
− zabezpieczenie istniejącego drzewostanu 
− zapewnienie fachowego nadzoru inspektora w zakresie ochrony i pielęgnacji drzew ozdobnych w trakcie robót 

ziemnych, 
− uporządkowanie i przywrócenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach. 
− zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach 
Wyszczególnienie prac towarzyszących: 
Roboty ziemne, 
− czasowe wyłączenie istniejących sieci elektroenergetycznych, 
− umocnienie pionowych ścian wykopów, 
− odwodnienie wykopów, 
− wykonanie, utrzymanie i rozbiórka dróg tymczasowych  dojazdowych i montażowych po uprzednim dokonaniu przez 

Wykonawcę wizji lokalnej w terenie, wyborze optymalnej trasy dróg dojazdowych, uzyskaniu zgód właścicieli terenu 
na ułożenie dróg, wykonaniu uproszczonego projektu , utrzymaniem oraz późniejszym demontażem i 
uporządkowaniem terenu, 

− wykonanie, oznakowanie i utrzymanie przejazdów dla ruchu kołowego oraz przejść dla pieszych 
− wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robót 
− zabezpieczenie kolidujących odcinków istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niewymienionych , a które są niezbędne do 
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji 
projektowej. 
 
1.5 Plac budowy 
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− Na terenie placu budowy realizowane będą prace budowlane. Zamawiający na terenie określonym w Kontrakcie, 
przekaże Wykonawcy teren przyszłej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i współrzędne głównych punktów budowy.  

− Pozwolenie na składowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia Wykonawca 
uzyska we własnym zakresie. 

−  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji 
projektowej i informacji BIOZ. 

−  Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o 
terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 

−  Umiejscowienie głównej rzędnej niwelacyjnej dla Robót zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanieść Główną Rzędną Niwelacyjną 
względem reperu państwowego.  

− Wykonawca winien ustalić tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas prowadzenia robót. 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zachowanie zarówno głównej rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych 
punktów niwelacyjnych. 

−  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów pomiarowych, aż do 
odbioru końcowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 
1.6 Określenia  podstawowe. 
Określenia i nazewnictwo użyte  w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi  podanymi w 
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robót, 
Dokumentację Projektową (Rysunki), Formularz Oferty z Załącznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w 
Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin 
 „Kontrakt” oznacza także umowę w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w 
szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Specyfikacje- oznaczają dokument zatytułowany „Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robót’”, włączony do 
Kontraktu, zawierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 września  2004 roku w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych praz programu funkcjonalno-użytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze 
Specyfikacja należy  je zastąpić określeniem :”Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót” i wszelkie 
odniesienia  do Specyfikacji  w niniejszych warunkach oznaczać będą odniesienie do „Specyfikacji Technicznych 
wykonania i odbioru Robót”. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Rejestr obmiarów- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych 
dodatkowych załączników, wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inwestor- Jednostka na rzecz której realizowana jest inwestycja. Zobowiązana jest ona do zorganizowania procesu 
budowy w sposób ściśle określony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami mogą być osoby fizyczne, kościoły 
i związki wyznaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, 
firmy deweloperskie, itp. 
Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która 
ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 
Zamawiający– podmiot zobowiązany do stosowania ustawy pzp. Są to zarówno osoby fizyczne, prawne jak i nie 
posiadające osobowości prawnej organizacje 
Inżynier– Inżynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do Nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inżyniera obejmuje 
funkcje „ Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora” czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego” 
Projektant– osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, oraz uprawnienia 
budowlane, wykonująca samodzielne funkcję techniczne w budownictwie, która opracowała projekt budowlany. 
Uprawnienia, odpowiedzialności i obowiązki określa Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 
poz. 119 z 2006r z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi 
Materiały – wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót oraz  urządzenia  i instalacje zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera  muszą być fabrycznie  nowe. 
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Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary całego 
zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem robót. 
PZJ – program zapewnienia jakości  - opracowywany przez wykonawcę program kontroli i zapewnienia jakości 
prowadzonych robót budowlanych, dostaw materiałów itp. – spis procedur i wytycznych niezbędnych do zapewnienia 
należytej jakości realizacji inwestycji 
Projekt organizacji  robót - Opracowany  jest przez Wykonawcę, musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  
Plan bezpieczeństwa robót  BIOZ   - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ  sporządza się 
w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy 
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników, lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 
osobodni 
Ślepy kosztorys- wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najczęściej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac 
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiórka obiektów budowlanych).Na tym terenie znajdują się zarówno 
budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, składy materiałów, drogi 
tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla żurawia itd. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych, 
spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych ( Dz. U. Nr 10 
z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek 
upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela). 
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wskazuje, że 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi. 
Kraj – oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie maja być wykonane 
Roboty Stałe. 
Prawo – oznacza prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej  Polskiej. 
Prawo Budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze 
zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie , budowę, utrzymanie i 
rozbiórkę obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach 
Projekt Budowlany – oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U z 2003r 
nr 120 poz. 1133 ze zm.) 
Pozwolenie na budowę – oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
Dokumentacja Projektowa– dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówieni dokumentacja w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072). 
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Przedmiar Robót– to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporządzi niżej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptację, 
oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych władz, atak ze odpowiednich użytkowników i właścicieli: 
− Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
− Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
− Projekt Organizacji technologii Robót (Program Robót) spójny z PZJ, obejmujący min: wybór Materiałów, kolejność 

prowadzenia Robót, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodykę prowadzenia prób i badań, 
wykaz koniecznych badań w trakcie wykonywania Robót i badań powykonawczych 

− Propozycje Robót dotyczących ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia należącego do 
odpowiednich użytkowników, znajdujących się w strefie oddziaływania Robót 

− Procedura Przeprowadzenia Prób Końcowych 
− Procedura zgłaszania i usuwania wad. 

Powyższa lista opracowań nie jest wyczerpująca i stanowi  jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w 
ramach Kontraktu. Dla Robót, dla których będzie to niezbędne ( odwodnienie wykopów, umocowanie wykopów, drogi 
dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona wykonawcy będzie niewystarczająca 
Wykonawca zobowiązany jest przed Rozpoczęciem tych Robót, opracować projekty wykonawcze (rysunki 
wykonawcze i szczegóły) zgodnie z którymi będzie realizował roboty. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również 
uzyskać wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich 
uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach robót towarzyszących. 
 

 
1.8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem budowlanym (PB), 
specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
1.8.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST oraz oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
 
1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie: 
− ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref  
− wykonania dróg, wejść i przejść dla pieszych 
− doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a także odprowadzenia i utylizacji ścieków 
− urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
− zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
− urządzenie składowisk materiałów i wyrobów 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie 
budowy. 
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawcza 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. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 
 
1.8.3. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą 
dostarczaną przez: 
− Zamawiającego, 
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− sporządzoną przez Wykonawcę – powykonawczą. 
− protokoły odbiorów(odbiory przyłączy, dźwigów, stacji paliw lub innych urządzeń (UDT) 
− inne, jeśli są wymagane np. badanie wody 
Dopuszcza się do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej) dla 
której dostawca  wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i 
odpowiednimi normami. 
Oświadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno być przechowywane przez Zamawiającego przez 
okres realizowanych robót. 
Protokoły powinny zawierać potwierdzenie zgodności wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, polskimi 
normami oraz potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania 
 
1.8.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią 
część 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 „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane 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, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.8.5. Zaplecze budowy  
− Wykonawca zapewni zaplecze we własnym zakresie i na własny koszt. Zaplecze budowlane winno spełnić 

wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym. 
Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej konieczności Wykonawca zlokalizuje część elementów zaplecza poza 
Terenem Budowy. 

−  Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą 
być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 

−  Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca poniesie wszystkie 
opłaty z tym związane.  

− Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla 
potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu 
własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię rozliczy się z dostawcą energii. Wykonawca 
zobowiązany będzie do wskazania w określonym terminie, zapotrzebowanie na moc.  

− Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu urządzenia 
pomiarowego na przyłączu wodociągowym, zawrze stosowną mowę z dostawcą mediów na korzystanie z wody i 
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wodomierz musi być dostosowany do wielkości przepływu 
wody, musi być nowy bądź posiadać aktualną cechę legalizacyjną. Ilość ścieków przyjęta do rozliczania będzie równa 
ilości zużytej wody. Rozliczenie nastąpi w oparciu o obowiązujące stawki. Przed montażem urządzeń pomiarowych 
należy je okazać Zamawiającemu do akceptacji.  

− Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót.  
Wykonawca na swój koszt właściwą ochronę placu budowy. 
 

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.  
Biura Wykonawcy nie zostaną zlikwidowane do póki nie zostanie wydane Świadectwo Przejęcia Robót lub  Protokół 
Odbioru Końcowego.  
Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usunięcie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by 
nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe. Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt 
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód.  
 
1.8.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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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: 
− utrzymywać teren budowy  w należytym porządku  
− odpady i śmieci z terenu budowy będą zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach i wywożone na bieżąco 
− 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: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek sporządzić „plan bioz”. 
 
1.8.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 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  pracowników Wykonawcy. 
 
1.8.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę przekazanego budynku w trakcie realizowanych robót instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  
i powiadomić Inspektora nadzoru i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 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 na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
1.8.10. Bezpieczeństwo i higiena 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. 
Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, 
suszarni i ustępów. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawcę z 
istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych Zamawiającego. Palenie tytoniu na 
terenie budowy może się odbywać wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym 
pomieszczeniu (palarni). 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy używać będą jednolitych, estetycznych i 
przystosowanych do warunków pracy ubrań roboczych i stosowania odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej. 
Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także będzie modyfikować ten plan dla zapewnienia 
jego zgodności z wymogami prawa oraz postępem prac. Plan Bioz będzie opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126). 
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Wykonawca będzie w pełni stosować  odpowiedni przepisy BHP w okresie obowiązywania kontraktu. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności 
wykonywane będą bezpiecznie oraz , że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają pracę prawidłowo. Przestrzeganie 
zasad BHP podczas realizacji Robót będzie warunkiem niezbędnym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie 
niezbędne w tym zakresie środki na poziomie, co najmniej określonym przez obowiązujące przepisy. Wykonawca 
udokumentuje każdy wypadek zgodnie zobowiązującym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy 
obrażeniach doznanych w trakcie prowadzenia robót nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca 
podejmie wszelkie środki, aby zabezpieczyć budowę przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. Oraz 
przez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na placu Budowy. Wykonawca wyposaży budynki i 
budowle w alarm przeciwpożarowy i przenośne środki gaśnicze. Wykonawca wyposaży budynki i budowle w apteczki 
pierwszej pomocy 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
− Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr 19 

poz. 239); dział Dziesiąty – „ Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy – 
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110) 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13, 
poz. 43) 

− Rozrządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016) 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285) 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny 

być wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajów prac wymagających 

szczególnej sprawności psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287) 
− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650) 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.8.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby wykonane instalacje i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
 
1.8.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
 
1.8.13. Prowadzenie robót zgodnie z prawem 
Roboty należy  prowadzić zgodnie z prawem. 
Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce 
jak również z Normami Polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do Robót od działań podejmowanych w 
ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie należy stosować się do Norm 
Europejskich. Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi  polskimi regulacjami prawnymi: 
− Prawo Budowlane i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
− Ustawy o wyrobach budowlanych 
− Ustawa o systemach oceny zgodności 
− Prawo geologiczne  i odnośne rozporządzenia 
− Prawo geodezyjne i kartograficzne 
− Prawo Ochrony Środowiska odnośne Rozporządzenia wykonawcze 
− Ustawy o odpadach 
− Prawo energetyczne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
− Prawo wodne i odnośne rozporządzenia wykonawcze 
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− Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy 
− Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż. 
Wszelkie Dobra, Materiały, jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z Polskim Prawem Budowlanym , 
polskimi „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich 
Norm Europejskich lub jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka. Szczegółowa lista Polskich Norm jest 
dostępna w Instytucie Norm Polskich. 
     
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW. 
2.1. WARUNKI OGÓLNE  
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów musi być fabrycznie nowa,  zgodna z dokumentacją projektową. 
Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają zgody 
Zamawiającego i Projektanta i musza mieć takie same parametry lub lepsze niż te przyjęte w dokumentacji  
projektowej. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: 
− wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujące że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych– w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 

− wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 
Polską Normą lub aprobatą techniczną mający istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych– w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, będących 
załącznikiem do rozporządzenia 

− wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane wg 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
dostawca, zgodnie z rozporządzeniem wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
Całość dostarczanych materiałów i wyrobów zgodnie z dokumentacją budowlaną. 
Jakiekolwiek zmiany materiałowe i rozwiązania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagają zgody 
Zamawiającego i Projektanta. 
Materiały i wyroby budowlane użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą 
przedmiotowy wyrób do stosowania. 
W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być 
podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące, należy przyjąć je jako odniesienie do 
standardu. Można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w ST, a które uzyskały 
akceptację, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do 
zastosowania ponosi Wykonawca. 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 
1. Wyroby budowlane dla których: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 1 dokumentów 
technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,  
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 
techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a), mających istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych;  
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 1 stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
3. Wyroby budowlane: 
a)oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za 
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zgodną z wymaganiami podstawowymi 
b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej.  
 
2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
Wszystkie materiały należy zamawiać w wyspecjalizowanych hurtowniach, zakładach produkcyjnych i przy zakupie 
wymagać atesty  na zakupione materiały. Wykonawca dostarczy odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.3. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
 
2.4. 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. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 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 nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 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. 
 
2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany.  
W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być 
podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące, należy przyjąć je jako odniesienie do 
standardu. Można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w ST, a które uzyskały 
akceptację, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do 
zastosowania ponosi Wykonawca 
Ponadto materiały powinny nowe, odpowiadać wymogom Polskich norm wyszczególnionych w pkt. 10, a urządzenia 
powinny posiadać atesty techniczne lub deklaracje zgodności z unormowaniem Unijnym, zgodnym z odnośnymi 
dyrektywami EGW dotyczącymi rozpatrywanego zakresu wymogów.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU. 
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3.1. WARUNKI OGÓLNE  
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, lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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 on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJ NYCH, 

OGÓLNOBUDOWLANYCH 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu (pojazdów, maszyn i urządzeń): 
− żuraw budowlanych samochodowych 
− wciągarek mechanicznych, 
− betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej, 
− wibratory pogrążane, 
− zacieraczka do betonu, 
− agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej mieszanki 

betonowej, 
− deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych 

takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp., 
− deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręcznego, z ramami drewnianymi z 

krawędziaków, 
− deskowania systemowe, 
− ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań, 
− maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna, itp., 
− elektronarzędzi i drobnego sprzętu podręcznego, 
− mieszarka do zapraw, 
− agregaty tynkarskie, 
− pomocniczy sprzęt tynkarski - rusztowania stojakowe, narzędzia tynkarskie itp., 
− pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
− pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie 
organizacji i metod robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU. 
4.1. WARUNKI OGÓLNE  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 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 dokumentacji 
projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od władz do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
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. 
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ŚRODKI TRANSPORTOWE 
− Samochód dostawczy 
− Ciągnik kołowy 
− Środek transportowy 
− Samochód dłużycowy 
− Samochód skrzyniowy 

 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH I ZBRYLONYCH 
Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane będą samochody samowyładowcze- wywrotki w 
sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Użyte środki transportu muszą być 
sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny. 
 
4.3. TRANSPORT ELEMENTÓW STALOWYCH, PVC, ELEMENTÓW SANIT ARNYCH, 

ELEKTRYCZNYCH 
Transport należy wykonać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Łączniki i elementy złączne powinny być 
odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie koleją lub środkami drogowymi 
należy dostosować się do ograniczenia wymiarów i masy elementów wysyłkowych związanych z możliwościami 
środków transportu i obrysem skrajni ładunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.  
 
4.4. TRANSPORT MATERIAŁÓW DO ROBÓT ARCHITEKTONICZNO-KONS TRUKCYJNYCH 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót architektoniczno-konstrukcyjnych należy użyć 
następujących środków transportowych: 
− betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomiędzy wymieszaniem 

betonu a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 min.) 
− pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu budowy na podwoziu samochodowym, 
− cementowóz do zaopatrzenia w cement, 
− przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc 
− samochody ciężarowe do przewozu  prefabrykatów 

 
4.5. TRANSPORT STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
Stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową należy przewozić dowolnymi środkami transport, na stojakach, ustawione w 
pozycji pionowej, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
 
4.6. TRANSPORT MASY BETONOWEJ 
Masa betonowa na plac budowy dowożona będzie samochodem ciężarowym z pompą do betonu tzw. (gruszką) z  
wytwórni mas betonowych. Do  przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują: 
− Segregacji składników, 
− Zmiany składu mieszanki, 
− Zanieczyszczenia mieszanki 
− Obniżenia temperatury przekraczającej granice określoną w wymaganiach technicznych 
Może być zorganizowany również węzeł betoniarski na  placu budowy.  
 
4.7. TRANSPORT CEMENTU I JEGO PRZECHOWYWANIE 
Transport cementu  i przechowywanie powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz odpowiada za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 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.  
Wykonawca prowadzić będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i oznaczonym. 
 
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 
 W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
 - sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
 - oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc  składowania materiałów, 
lokalizacji zaplecza budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w  media tj. energia 
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 
 
5.1.2. Wytyczenie obiektów budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac geodezyjnych niezbędnych do odpowiedniego wytyczenia, 
projektowania i dokumentacji Robót. Prace geodezyjne przeprowadzone w trakcie Robót powinny obejmować 
wyznaczenie lokalizacji i poziomu współrzędnych dla obiektów, wyznaczenie lokalizacji i badanie poziomu podczas 
realizacji Robót, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obiektów w dwóch egzemplarzach i jednym 
egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (rozporządzenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. nr 25, poz. 133).  
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Placu Budowy i podczas 
kolejnych etapów realizacji Robót będzie okresowo sprawdzać poziomy znaków wysokościowych i współrzędne 
punktów pomiarowych względem pierwotnych punktów, linii i poziomów odniesienia. Tymczasowe repery i punkty 
pomiarowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od Robót budowlano - inżynieryjnych, chyba, że 
postanowiono inaczej. Wykonawca zabezpieczy kołki i słupki geodezyjne. Wykonawca naprawi na własny koszt 
uszkodzone lub zniszczone oznakowania geodezyjne.  
Wykonawca określi sposób tyczenia dla wszystkich obiektów przez prawidłowe odniesienie ich do istniejących 
obiektów i właściwą Interpretację Dokumentacji. Na rysunkach należy przedstawić spadki przewodów kanalizacyjnych 
1 rurociągów oraz poziomy dna kanałów i innych obiektów wodnych. Położenie obiektów przewidzianych jako część 
Robót zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolców mierniczych umieszczonych w betonie lub innych 
zatwierdzonych znaczników ustalonych przez Wykonawcę, który również określi współrzędne znaczników i ich 
odległości od sąsiadujących z nimi istniejących obiektów.  
Wykonawca ustali punkty określające współrzędne odniesienia wzdłuż wszystkich przewodów kanalizacyjnych 1 
głównych rurociągów w odstępach nie większych niż 500 m i te punkty powinny być umieszczone i wyraźnie 
oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejących budowlach albo za pomocą szpilek mierniczych 
umocowanych w betonie. 
W celu wykonania Robót pomiarowych i wytyczenia Robót zgodnie z opisem zawartym w Kontrakcie, Wykonawca 
zatrudni wykwalifikowanych 1 doświadczonych geodetów.  
Stosowane przez Wykonawcę Instrumenty pomiarowe muszą być odpowiednie do realizowanych przez niego Robót i 
muszą być utrzymywane w doskonałym stanie. Instrumenty używane przez Wykonawcę do prowadzenia wszystkich 
pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwo kalibracji wydane przez właściwe władze (do wglądu na Placu 
Budowy). Kolejne kalibrowanie instrumentów należy przeprowadzać, co sześć miesięcy. 
Wszystkie dzienniki pomiarów, obliczenia, mapy, itd. dotyczące czynności pomiarowych wymienionych powyżej 
powinny być udostępnione do wglądu natychmiast po zakończeniu robót pomiarowych.  
Wykonawca zapewni niezbędną wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę roboczą i materiały dla umożliwienia mu 
sprawdzenia i zatwierdzenia poziomów i wytyczenia linii zabudowy i położenia obiektów.  
 
5.1.3. Zasypki i roboty porządkowe 
Wszystkie puste przestrzenie należy zasypać ziemią zagęszczoną do tego samego stopnia zagęszczenia, jak otaczający 
je grunt, a powierzchnię ich należy wyrównać do istniejącego poziomu terenu i uporządkować tak, aby uzyskać 
aprobatę. 
 
5.1.4. Zabezpieczenie istniejących obiektów 
Wykonawca nie dokona żadnej rozbiórki i nie usunie żadnych istniejących budynków, konstrukcji czy innych 
obiektów, w tym drzew, bez względu na to czy zostały wskazane na Rysunkach czy nie. Wykonawca podejmie 
wszelkie starania i środki, aby zabezpieczyć niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy, budynki, płoty czy 
drzewa, które znajdują się na Placu/ach Budowy lub w pobliżu.  
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Wszelkie nieruchomości położone w bliskim sąsiedztwie realizacji Robót należy chronić przed uszkodzeniem, które 
mogłoby być spowodowane ruchami pojazdów, osiadaniem ziemi, drganiami itp.   
Poczynione szkody musza być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, a nieruchomość musi osiągnąć stan, jaki 
miał przed zaistnieniem szkody. 
 
5.1.5 Roboty ziemne 
Wykonawca wykona wykopy, zasypki i rekultywacje zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisów.  
Wykonawca będzie przestrzegał dodatkowych zasad i przepisów określonych poniżej.  
Roboty prowadzone będą zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty ziemne - wymagania ogólne oraz PN-88/B-
0448 1 Grunty budowlane badania próbek gruntów 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia.  
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparko-spycharki. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn 
nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robot ziemnych (komory technologiczne i drogi 
tymczasowe/dojazdowe) oraz w innych miejscach wskazanych.  
Grubość zdejmowanej warstwy humusu winna wynosić w zależności od istniejącej grubości warstwy ziemi urodzajnej. 
Według rozpoznania geologicznego zawarta jest ona w przedziale od 20 do 40cm W przypadku większej głębokości 
zalegania humusu, grubość zdjętej warstwy powinna odpowiadać faktycznemu stanowi występowania. Stan faktyczny 
będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Ziemia roślinna (humus) 
przeznaczona jest do ponownego użycia Górną warstwę gruntu, stanowiącą ziemię roślinną (humus) należy zdjąć z 
obszaru Placu Budowy tam, gdzie w danym momencie są wykonywane . Zdjęty humus należy składować w 
regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
Wykop należy prowadzić jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne wykonania. 
 Roboty ziemne będą wykonywane: 
- sposobem mechanicznym 
- sposobem ręcznym w zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym Do rozparcia ścian 
wykopu stosować materiał zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne należy wykonywać za pomocą sprzętu odpowiedniego do wielkości robot i kategorii gruntu, przy czym 
ostatnią 20 cm warstwę należy wybierać ręcznie, aby nie naruszyć jego struktury. Dno wykopów musi zostać odebrane 
przez uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodności parametrów występujących gruntów z parametrami 
przyjętymi do wymiarowania fundamentów. Wykonawca prowadzić będzie roboty w taki sposób, aby każdorazowo - 
tam, gdzie to możliwe pozostawić niezbędna do zasypki ilość gruntu w pobliżu wykopu, natomiast jego nadmiar 
transportować i składować na Placu Budowy w miejscu uzgodnionym.  
Nadmiar gruntów i grunty nie nadające się do wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest wywieźć na wybrane przez 
siebie miejsce składowania, ponosząc wszelkie z tym związane koszty.  
W przypadku wykonywania wykopów poniżej poziomu wody gruntowej Wykonawca wykona na własny koszt i będzie 
eksploatował system odwodnień, adekwatnych do realizowanego zakresu robot fundamentowych.  
W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów nienośnych, bądź odbiegających od podanych w 
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, należy wykonać pod fundamentami dodatkowe badania gruntu.  
Urobek z wykopów pod komory startowe i odbiorcze będzie czasowo składowany w pasie roboczym kolektora 1 
powtórnie wykorzystany do zasypania wykopów. Nadmiar mas ziemnych będzie przemieszczony na legalne 
składowiska mas ziemnych. 
Zanieczyszczone masy ziemne - odpady wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą o odpadach.  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania  Robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa, Specyfikacjami 
Technicznymi.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
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- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość Robót,  
- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium, które ma być używane),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji; 
b) część szczegółową opisującą każdy rodzaj Robót:  
- wykaz Urządzeń do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,  
- rodzaje i ilości środków transportu i urządzeń do załadunku Materiałów oraz sposób magazynowania Materiałów  
- sposób zabezpieczenia i ochrony Materiałów i Urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, legalizacja i sprawdzanych urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw Materiałów, wytwarzania  mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom zapisanym w Dokumentacji 
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.  
 
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, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 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 przetargowej, projektowej, 
Specyfikacji Technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacji Technicznej, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Se wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
własną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
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 Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor 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. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych  badań poniesione zostaną przez Wykonawcę 
 
6.5. Raport z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i robót z dokumentacją 
przetargów projektów Specyfikacją Techniczną, a koszty powtórnych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia 
materiałów do stosowania w budownictwie 
Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 
aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
albo 
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 
albo  
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby 
budowlane”. 

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót  
Przedmiar robót został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach  
nakładów rzeczowych i jest pomocniczym dokumentem przy określaniu wartości ryczałtowej dla całego zadania. 
Przedmiar robót nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia i korygowania przedmiarów. Ewentualne błędy i 
braki w przedmiarach nie stanowią podstawy do roszczenia o zwiększenie umownego wynagrodzenia ryczałtowego 
Obmiar robót stosowany będzie jedynie dla rozliczenia występujących i zaakceptowanych przez Zamawiającego robót 
dodatkowych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową, 
Specyfikacją Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu Umowy i ukończenia 
wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 
ważone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
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 wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty  
podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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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 Zamawiający.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, 
projektów Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących zakończony odrębny 
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i 
Specyfikacją Techniczna. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
 
8.5. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą  
- receptury i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie 
gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

9. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOW ARZYSZĄCYCH  
Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących wszelkie niezbędne do wykonania 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące należy ująć w cenie ryczałtowej ustalonej dla całego zadania. 
Podstawą płatności jest cena  skalkulowana przez Wykonawcę dla całego zadania 
Cena powinna uwzględniać wszystkie roboty, czynności, wymagania i badania składające się na  wykonanie 
przedmiotu umowy określone  w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a także w obowiązujących 
przepisach, bez względu na to czy zostały  szczegółowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robót czy też nie. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę  jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 
Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a konieczne są do 
prawidłowego wykonania zadania zgodnie z umową, to uważa się, że Wykonawca ujął je w cenie ryczałtowej. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń 
obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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10.   NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNIC ZNE 
Część pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi się do Polskich Norm (PN), ustaleń oraz informacji branżowych. 
Powinny być one traktowane jako integralna część i czytane łącznie  ze Specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacja Projektową ( rysunkami). O ile nie jest określone inaczej powinny być stosowane ostanie wydanie 
Polskich Norm. Roboty powinny być wykonywane w bezpieczny sposób, przy ścisłym przestrzeganiu Polskich Norm 
lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca  jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które są wiążące w 
związku z wykonywaniem Robót w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowień na równych warunkach  z 
wymaganiami  zawartymi w Specyfikacji Technicznych. 
Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca 
powinien zaznajomić się  ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami  i regulacjami 
Rzeczypospolitej Polskiej , które jakikolwiek sposób odnoszą się do wykonywanych Robót lub działań podejmowanych 
w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materiały i artykuły były 
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza się stosowania 
przez Wykonawcę innych Norm i przepisów w założeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spełniają lub przewyższają 
minimum wymagań wg przepisów i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane  w niniejszym opracowaniu  
będą stanowiły wytyczne w zakresie wymogów jakościowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych 
nieujętych w opracowaniu- alternatywnych, równoważnych lub lepszych – Norm lub Standardów  proponowanych 
przez Wykonawcę w zgodzie ze specyfikacją. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował 
zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw 
 
WARUNKI GWARANCJA i RĘKOJMIA  
1. Wykonawca udziela rękojmi (w tym dotyczącej wad prawnych) i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 
miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty, użyte wyroby budowlane i urządzenia z 
wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – według gwarancji producenta, z 
zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 
Szczegóły wymaganych okresów gwarancji zawarte są w poniższym zestawieniu w tym na: 
a) urządzenia i maszyny – 36 miesięcy, 
b) roboty budowlane, w tym roboty instalacyjno-montażowe, wykończeniowe, drogi, części ruchome dachu i elewacji – 
36 miesięcy, 
c) konstrukcję stalową, pokrycie dachu, elewację, dylatacje, posadzki i okładziny elewacyjne – 60 miesięcy, 
d) konstrukcję żelbetową i szczelność dachu -120 miesięcy, 
e) wykonana zieleń – 24 miesiące. 
Wykonawca zapewnia, że wszystkie elementy toru transmisyjnego sieci strukturalnej, pochodzą od jednego producenta 
i posiadają certyfikat producenta na co najmniej 25 lat. 
3. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
usunięcia w ramach rękojmi lub gwarancji w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o ich istnieniu, 
dokonanego w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksem. 
4. W ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do wymiany lub naprawy elementów wchodzących w 
skład przedmiotu zamówienia. Wybór sposobu doprowadzenia przedmiotu zamówienia do stanu zgodnego z umową 
należy do Zamawiającego.  
5. Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do 
protokołu.  
6. Przegląd gwarancyjny instalacji niskoprądowych oraz strukturalnego okablowania teledacyjnego i zasilającego je, 
powinien obejmować bezpłatną wymianę wszystkich elementów, które uległy uszkodzeniu podczas prawidłowej 
eksploatacji w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia. Czas reakcji serwisu od momentu skutecznego powiadomienia – do 
24 godzin.  
7. Gwarancja obejmuje:  
a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,  
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak i powstałych w 
okresie gwarancji,  
c) koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.  
8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  
a) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności,  
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b) normalnego zużycia budynku lub jego części,  
c) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób 
niezgodny z zasadami eksploatacji.  
9. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę wraz z 
Kartą gwarancyjną, „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które 
wymagają przeglądów serwisowych.  
10. Instrukcja eksploatacji będzie obejmować również zasady i sposób usuwania śniegu, zapobiegający uszkodzeniom 
pokrycia dachu w trakcie jego odśnieżania. 
11. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i 
eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  
12. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów 
prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego 
od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.  
13. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań 
gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób 
niezgodny z zasadami eksploatacji. 
14. W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi je Zamawiający. 
Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  
15. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i usterek w terminie 14 
dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.  
16. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, 
wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z 
uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez wykonawcę wyznaczonego 
terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  
17. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o 
których mowa w ust. 16, Zamawiający zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami 
Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
18. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.  
19. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego 
przez wykonawcę o dokonaniu naprawy.  
20. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego 
okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu 
elementach.  
21. W razie stwierdzenia przez zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres 
pomiędzy datą zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a ą ich usunięcia.  
22. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta 
spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o 
zaistniałej usterce.  
23. Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego i zostanie 
przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.  
24. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia 
wad lub usterek wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o 
ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki. 
 
WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH 
USTAWY: 
− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami 
− Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386) 
− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z 

późniejszymi zmianami  
− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z póżn. zmianami) 
− Ustawa z  dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zmianami) 
− Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 

listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z późniejszymi zmianami 
− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz  

z późniejszymi zmianami 
 
AKTY WYKONAWCZE: 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.  
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

− Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji w 
budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju zakresu 
opracowań geodezyjno- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. 
1995 nr 25 poz. 133) 

−  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemów oceny zgodności wymagań 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156) 

− Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów 
wniosków: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane i decyzji  o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 w sprawie europejskich aprobat technicznych 
oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120 poz. 
1134) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

− Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2002 nr 108 poz. 953) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciw pożarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998) 

− Rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów 
technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz. 
297) 

− Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, szkodliwe dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia  pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231) 

− Ustawa z dnia  27.04. 2001r Prawo Ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) 
− Ustawa z dnia  18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 
130, poz. 1389) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) 

− Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy 
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29) 
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NORMY 
Podczas wykonywania Robót w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosować się do wymagań i instrukcji Norm 
Polskich, w szczególności do Norm wyspecyfikowanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania  niektórych Polskich Norm z 
zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami – Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001) 
Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu  jest wyprodukowanie , dostarczenie materiałów i artykułów zgodnie  
z Polskimi Normami lub określone prze Polskie Normy odnoszące się do pewnych robót stosuje się Normy UE. W 
Specyfikacji Technicznej wyszczególniono podstawowe Polskie Normy, które powinny być stosowane dla Robót. 
Dz.U.02.241.2077 - Sposób nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą. M.P.04.7.117 - Wykazy 
norm zharmonizowanych. 
M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.  
M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych 
Instrukcja nr 282 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”— 
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością — 
Wymagania  
 
DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 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. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podanie, kto je przeprowadził 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
− Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do 

ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Przy zamianie materiałów w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-projektanta. 
 
Rejestr obmiarów  robót dodatkowych- stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
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 
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programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektor nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy - do tych dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 
dokumenty: 
1. pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
2. protokoły przekazania terenu budowy 
3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
4. protokoły odbioru robót 
5. protokoły narad i ustaleń 
6. korespondencję na budowie. 
 
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 będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy – Prawo budowlane (Pb) przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć 
dokumentację budowy (pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu) 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego należy do podstawowych obowiązków kierownika 
budowy (art. 22 pkt 8 Pb). 
Powinna obejmować: 
1. Stronę tytułową 
2. Dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
3. Geodezyjne pomiary powykonawcze 
4. Wykaz urządzeń: ilość dokładną nazwę wraz z pełnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne poszczególnych 

urządzeń.  
5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urządzeń.  
6. Oryginała licencji producenta oprogramowania  
7. Wszystkie odbiory  prowadzonych prac ( min. przyłączy wod-kan, energetycznego, stacji paliw lub innych urządzeń 

(UDT)  
8. Protokoły powinny zawierać potwierdzenie zgodności wykonania z przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

potwierdzenie bezpieczeństwa użytkowania. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiający Dysponuje Projektami, które posiadają wszelkie niezbędne 
uzgodnienia  wymagane przepisami prawa i były podstawą uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego jeden komplet dokumentacji przed przystąpieniem do Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien opracować i przedstawić do zatwierdzenia Rysunki wykonawcze 
tych elementów Robót, które ulegną zmianie w stosunku do projektów budowlano-wykonawczych. Rysunki powinny 
być opracowane przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, 
z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za przedstawione do 
zatwierdzenia Rysunki wykonawcze, również w przypadku wykorzystania projektów wykonawczych dostarczonych 
przez Zamawiającego. Na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz zatwierdzonych Rysunków wykonawczych 
Wykonawca będzie realizował Roboty. 
Podstawą do wykonania robót sana stępujące elementy dokumentacji projektowej: 
Projekty Budowlano- Wykonawcze j/w w zakresie uwzględniającym specyfikację robót 
Specyfikacje Techniczne 
Przedmiar Robót 
 
 



 

 

 

Szczegółowa specyfikacja 

techniczna wykonania i 

odbioru robót  
BUDOWA WĘZŁA „ŹRÓDLANEGO SZLAKU „ W MIEJSCOWOŚCI ŁOWCZÓWEK – 

ŚCIEŻKA GEOLOGICZNA 
W RAMACH INWESTYCJI PN. „TURYSTYCZNO-REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE POGÓRZA 

CIĘŻKOWICKIEGO WRAZ Z ELEMENTAMI OCHRONY PRZYRODY 
 

 

 

 

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty e zakresie usuwania gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

 
Branża: budowlana 

 
Zakres robót: wyposażenie 
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452-1 WYPOSAŻENIE 

1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa węzła „ Źródlanego szlaku” w miejscowości 
Łowczówek – Ścieżka geologiczna w ramach inwestycji pn. „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie Podgórza 
Ciężkowickiego wraz z elementami ochrony przyrody” 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
dostawę i montaż wyposażenia ruchomego/stałego, do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wyposażenie  

• Ławka z oparciem 
• Kosz na śmieci 
• Tablica informacyjna 
• Tablica - oznakowanie szlaku 

 
3.  SPRZĘT 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Montaż urządzeń wyposażenia powinien odbywać się przy pomocy 
drobnego sprzętu ręcznego w postaci wiertarek, wkrętarek itp. oraz dźwigu itp.. 
 
4.  TRANSPORT 

Wyroby należy przewozić w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

Montaż urządzeń odbywa się we wcześniej przygotowane tuleje montażowe, wszystkie urządzenia wyposażenia są 
demontowane. Tuleje do montażu urządzeń należy zabetonować w trakcie prac związanych z betonowaniem 
nawierzchni oraz wykonywaniem fundamentów 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzącym sprawdzaniu jakości używanych materiałów oraz 
ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szcególności powinny podlegać: 

• badanie dostaw materiałów 
• jakości zastosowanych materiałów 
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia) 
• odbiór robót zanikajacych 
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• ocenę estetyki wykonanych prac 
• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
• dokładność i staranność wykonania prac 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
Jednostką obmiarową jest sztuka wbudowanego elementu 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty; 

• dokumentacja techniczna z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami 
• dziennik budowy 
• protokóły stwierdzające uzgodnienia zmian 
• protokoły z odbiorów robót zanikających 
• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej 

sprawdzenie jakości wykonania robót obejmuje ocenę: 
• prawidłowości położenia w planie 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
• dostawę materiałów 
• prace pomiarowe 
• roboty przygotowawcze 
• wyznaczenie zakresu prac, 
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,  
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
• dostawa/montaż urządzeń  
• wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 
• obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wytyczne producenta wyposażenia  

 


