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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Budowa budynków centrum sportowo- rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy 
ul. Trojdena w Warszawie 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem opracowania są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót budowlanych 
związanych z inwestycją Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnego WUM. Opracowania obejmuje 
swoim zakresem teren niezbędny dla budowy nowego obiektu wraz z drogami poŜarowymi: 

 
a) Budowa budynku pięciu budynków centrum sportowo- rehabilitacyjnego 
b) Budowa sieci uzbrojenia terenu wraz z urządzeniami 
c) Prace związane z zagospodarowaniem terenu: wycinka i zagospodarowanie zieleni, drogi, 

wyburzenia, mała architektura 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych poniŜej. W dalszej części opracowania Specyfikacja 
Techniczna będzie opisywana skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem 
SST. 

 
1.3 Podstawa opracowania 

• Umowa o prace projektowe   
• Projekt budowlany , będący podstawą uzyskania pozwolenia na budowę. 
• Uściślenie rozwiązań zawarte w opracowaniach wykonawczych 
• Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach 

informacyjnych producentów i certyfikatach 
• Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 

budowlano-montaŜowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu kaŜdej Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej) 
 

1.4 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót: 

 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  
części  oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45000000-7 Roboty budowlane 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

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

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45212420-6 Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektów 

45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z 
transportem drogowym 

45213312-3 Parkingi 
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45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inŜynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, 
szybów i kolei podziemnej 

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 

45223200-8 Roboty konstrukcyjne 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45223220-4 Roboty zadaszeniowe 

45223800-4 MontaŜ i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45223810-7 Konstrukcje gotowe 

45223820-0 Gotowe elementy i części składowe 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231110-9 Kładzenie rurociągów 

45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów 

45231112-3 Instalacja rurociągów 

45231113-0 Poziomowanie rurociągów 

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych 

45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

45232320-1 Kablowe linie nadawcze 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpoŜarowe 

45232460-4 Roboty sanitarne 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

45260000-7 Roboty  w  zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych 

45262110-5 DemontaŜ rusztowań 

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem 

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów 

45262500-6 Roboty murarskie 

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 

45262600-7 RóŜne specjalne roboty budowlane 

 
 
   
1.5 Roboty tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania. 



 7 

Koszt wykonania robót tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąŜa wykonawcę. 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych 
przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. 

 
1.5.1 Roboty tymczasowe: 

 

Zakres i charakter robót tymczasowych zaleŜeć będzie od przyjętej przez wykonawcę 
organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza 
budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i UŜytkowników przed negatywnymi skutkami 
prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót 
tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania 
zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak równieŜ granic 
przekazywanego do dysponowania placu budowy, takich jak: 

 
-  Wykonanie dokładnej inwentaryzacji geodezyjnej otwarcia budowy z naniesieniem 

wszystkich  istniejących elementów znajdujących się na i bezpośrednio przy terenie budowy. 
-  Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów budowlanych w tym chodników, 

krawęŜników, ogrodzeń, bram, studzienek kanalizacyjnych, słupów, drzew, krzewów itp. na 
które będzie oddziaływała budowa, wraz z drogami dojazdowymi. Inwentaryzacja musi 
szczegółowo określać wszelkie zastane uszkodzenia w ww. obiektach. W przypadku braku 
inwentaryzacji ww. uszkodzeń koszty ich napraw pokryje wykonawca po zamknięciu budowy. 
Inwentaryzacja fotograficzna musi być złoŜona w siedzibie zamawiającego najpóźniej w dniu 
przekazania wykonawcy placu budowy.  

– Wykonanie wszystkich niezbędnych  projektów technologicznych prac w dostosowaniu do 
posiadanego parku maszynowo sprzętowego oraz uzgodnienie w/w projektów z projektantem. 

- Obsługa geodezyjna przedmiotu zamówienia w tym sporządzenie inwentaryzacji    
geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji technicznej, powykonawczej przedmiotu 
zamówienia. 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem obrysu, punktów charakterystycznych 
budynków i elementów zagospodarowania terenu 

-  Urządzenie i likwidacja zaplecza budowy, 
-  Urządzenie i likwidacja placu budowy,  
- wykonanie i rozbiórka trwałego ogrodzenia terenu robót rozbiórkowych i budowlanych 
- niezbędne osłony i zabezpieczenia miejsc wykonywania robót 
- zabezpieczenie wykopów, ich utrzymanie i likwidacja 
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 
- ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych potrzebnych do 

realizacji zadania 
-  Uzyskanie tymczasowych warunków dostawy energii elektrycznej i wody na czas 

realizacji inwestycji 
- Wykonanie  tymczasowego zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną (jeŜeli 

wystąpi taka potrzeba)  oraz zawarcie umowy z dostawcami w/w mediów na czas realizacji 
zadania. 

-   Uzyskanie stosownych pozwoleń na ewentualne czasowe zajęcie terenu i wnoszenie 
stosownych opłat z tytułu czasowego zajęcia terenu, chodnika, drogi. 

-  Przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu zamówienia 
terenów,  

-  Zabezpieczenie robót pod względem bhp oraz bezpieczeństwa osób trzecich, 
-  Wykonanie zabezpieczenia sąsiadującego z inwestycją drzewostanu i roślinności niskiej w 

tym  krzewów i traw.  
-  Ponowny wysiew traw i odtworzenie roślinności na terenach w obrębie inwestycji. 
- Wykonanie odprowadzenia wód gruntowych wraz z poniesieniem wszelkich kosztów i 

opłat z tym związanych, 
- przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych 
 



 8 

– Przeprowadzenie odbioru technicznego wszystkich przewidzianych w opracowaniu 
projektowym elementów budowlanych wraz z uprzednim przeprowadzeniem odbiorów 
technicznych robót zanikowych i ulegających zakryciu. 

- Wykonanie końcowego odbioru technicznego. 
- Wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej prac budowlanych instalacyjnych i 

przekazanie jej zamawiającemu. 
- Wykonanie ksiązki badań i atestów dla wszystkich wykonanych prac zawierającej: 

• - atesty wszystkich wbudowanych materiałów w tym klasy i wytrzymałości betonu, 
rodzaju kruszyw podbudowy, klasy zastosowanej stali, wytrzymałości itp. 

• - oświadczenie kierownika budowy, Ŝe zastosowane materiały są zgodne z 
dokumentacją techniczną i odpowiadają wbudowanemu materiałowi. 

• - Kopie uprawnień kierownika budowy wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia oc. i 
przynaleŜnością do izby budowlanej. 

• - Kopie ubezpieczenia kontraktu 
• - KsiąŜka atestów ma być trwale zszyta oraz podpisana przez kierownika budowy 

oraz osobę uprawnioną do reprezentowania zamawiającego  na kaŜdej ze stron. 
Do czasu przekazania ksiąŜki badań i atestów zamawiającemu nie jest moŜliwa wypłata 

wynagrodzenia końcowego. 
- Wykonanie Instrukcji UŜytkowania i Eksploatacji. 
- Wystawienie karty gwarancyjnej obiektu z określeniem zasad gwarancji dla 

zamawiającego. 
 - usuwanie z terenu wszelkich odpadów z rozbiórek  

i zanieczyszczeń wynikających z realizowanych robót przez Wykonawcę 
- przekazanie zamawiającemu instrukcji uŜytkowania i obsługi poszczególnych elementów 

budynku 
 

1.5.2 Roboty towarzyszące: 
 
 

NaleŜy uwzględnić roboty towarzyszące nie wymienione w umowie, lecz podlegające 
świadczeniom umownym oraz roboty specjalne podlegające świadczeniom w przypadku, jeśli są 
wyraźnie wyszczególnione w opisie robót.  
 Do robót towarzyszących zalicza się wszystkie roboty, które naleŜą do świadczeń umownych 
nawet w przypadku, jeśli nie są wymienione w umowie, a szczególności:  
 
- pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  
- działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,  
- dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  
- utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
- zabezpieczenie robót przed wodą odpadową,  
- usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 
wykonywanych przez wykonawcę,  
- usuwanie odpadów do 1m3 nie zawierających substancji szkodliwych, 

 
 

1.6 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i terminie określonym w 
umowie (kontrakcie) o wykonanie robót oraz zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz jednym egzemplarzem dokumentacji projektowej, 
wskaŜe dostęp do wody, energii elektrycznej i sposobu odprowadzenia ścieków. W zaleŜności 
od stosowanej przez Generalnego Wykonawcę technologii robót a takŜe od posiadanego parku 
maszyn, Wykonawca wykorzysta najbliŜsze stację transformatorową, punkt podłączenia wody i 
kanalizacji, naleŜące do WUM i zarządzane przez słuŜby techniczne WUM. Wykonawca przed 
wykonaniem tymczasowych podłączeń do mediów przedstawi Zamawiającemu stosowny projekt 
i uzyska zgodę. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.7 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich waŜności wymieniona w warunkach umowy. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST, SST. 

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 elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 
1.8 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę umowną. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

Osobą odpowiedzialną za wykonanie projektu zagospodarowania placu budowy i technologii 
oraz organizacji robót jest kierownik budowy. 

Projekt jest opracowywany z uwzględnieniem posiadanej przez wykonawcę bazy 
sprzętowej, harmonogramu prac, niniejszych wytycznych i dokumentacji projektowej. 

Projekt podlega zatwierdzeniu przez inwestora. 
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Projekt powinien w szczególności zawierać: 

• Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby budowy 

• Rozplanowanie budowy zapewniające zabezpieczenie pozostałych budynków. 

• Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych 
przy robotach budowlano-montaŜowych, instalacyjnych i wykończeniowych 

• Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry 

• Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych 

• Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania 
poszczególnych elementów obiektu 

W ramach projektu zagospodarowania placu budowy i technologii oraz organizacji robót 
wykonawca powinien odpowiednio przewidzieć wykonanie następujących prac: 

- przystosowanie pomieszczeń istniejących dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz 
na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentualnych laboratoriów polowych lub 
obiektów technologicznych związanych z budową oraz przygotować miejsce do składowania 
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

- na budowie, której czas trwania nie będzie dłuŜszy niŜ jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, pomieszczenia do gotowania napojów, szatnię, suszenia 
odzieŜy, umywalnię i ustępy, 

- pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym  
zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

- przygotowanie składów na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały 
pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uŜyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, 
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami lub wytycznymi producenta, 

usuwanie z placu budowy gruzu, zbędnych materiałów, urządzeń i przedmiotów mogących 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

Ponadto w projekcie winno być uwzględnione wykonanie następujących prac: 
 
1.8.1 Oznaczenie i ogrodzenie terenu inwestycji 

 
Oznaczeniu znakami ostrzegawczymi podlega całość terenu na którą inwestycja oddziaływuje 

w tym: 
- obszar poruszania się, przejazdu i dojazdu sprzętu budowlanego, transportowego i 

dostawczego. 
- obszar prowadzenia prac ziemnych 
- obszar składowania surowców i materiałów budowlanych 
Ogrodzeniu szczelnemu podlega całość terenu, na którym prowadzone są bezpośrednie prace 

budowlane w tym: 
-  wszystkie wykopy o głębokości większej niŜ 100cm. 
- wszystkie remontowane i nowo wznoszone budynki. 
- miejsca składowania materiałów, surowców i odpadów  

 
Oznaczeniu taśmą ostrzegawczą podlegają 
- roboty drogowe prowadzone w ramach inwestycji  
- wykopy liniowe o głębokości nie przekraczającej 1m 

  
1.8.2 Zabezpieczenie przed upadkiem i uderzeniem z wysokości: 
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Daszkami ochronnymi naleŜy zabezpieczyć: 
- wszystkie wejścia do budynków modernizowanych i nowo wznoszonych. 
- wszystkie elewacje na podczas prowadzenia na nich prac 
- wszystkie drogi komunikacyjne znajdujące się pobliŜu wznoszonych lub modernizowanych 

budynków 
 
Barierkami ochronnymi naleŜy zabezpieczyć: 
- kaŜdy uskok lub gwałtowną róŜnicę poziomu powyŜej 80cm znajdującą się na lub w pobliŜu 

drogi komunikacyjnej lub obszaru prowadzenia bezpośrednich robót budowlanych np. dachy i 
otwory okienne. 

- taśmami ochronnymi i znakami ostrzegawczymi naleŜy zabezpieczyć kaŜdy uskok lub róŜnicę 
poziomów się na lub w pobliŜu drogi komunikacyjnej obszaru prowadzenia bezpośrednich robót 
budowlanych. 

  
1.8.3 Wyznaczenie miejsc składowania surowców i gromadzenia odpadów 
 

- Miejsca składowania surowców i gromadzenia odpadów winny być wyznaczone w sposób 
zapewniający łatwy dojazd i ograniczający uciąŜliwość dla otoczenia. 

- Miejsca składowania odpadów powinno zakładać ich segregacje i częściową utylizację. 
 
 
1.8.4 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego na czas realizacji inwestycji. 
 

Projekt ruchu zastępczego i zabezpieczenia ruchu na czas budowy powinien być opracowany 
zgodnie ze sztuką budowlaną i w oparciu o następujące przepisy: 

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 58 z 
2003 r. z późniejszymi zmianami). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

3) Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 
z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181), z 
późniejszymi zmianami.  

5) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania 
na drogach.  

6) Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 
23 grudnia 2003 r.). 

 
1.8.5 Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez InŜyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez InŜyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 

 
1.8.6 Wykonanie prac zabezpieczających i prewencyjnych związanych z ochroną środowiska 

naturalnego 
 

W ramach ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne naleŜy 
przewidzieć następujące prace: 

- przed przystąpieniem do prac ziemnych i wykopów liniowych naleŜy zdjąć darninie wraz z 
20cm warstwą gleby urodzajnej i składować ją do czasu prowadzenia prac wykończeniowych 
terenu podczas których powinna być ponownie wykorzystana. 

- prace w obrębie systemu korzeniowego drzew i krzewów przewidzianych do zachowania 
winny być prowadzone ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności w celu zapobieŜenia  
zniszczenia rośliny. 

- pnie i konary drzew znajdujących się w bezpośrednim zasięgu prac i przejazdu cięŜkiego 
sprzętu budowlanego winny być zabezpieczone przez obudowanie. 

- miejsca składowania surowców i odpadów winny mieć podłoŜe stałe nie nasiąkliwe 
odwodnione w sposób zabezpieczający przedostawanie się ich zawartości do gruntu 

- miejsca postoju sprzętu budowlanego o napędzie spalinowym winny mieć posadzkę szczelną 
oraz odwodnienie wyposaŜone w separatory oleju. 

Sprzęt budowlany uŜywany podczas prac inwestycyjnych powinien spełniać wymogi odnośnie 
ochrony przed nadmiernym hałasem. 

 
 
1.9 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  

Na terenie inwestycji Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji i urządzeń nad i 
pod powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania robót. W przypadku naruszenia instalacji bądź ich 
uszkodzenia w najkrótszym moŜliwym czasie przywróci instalacje do stanu sprzed awarii. 

Zamawiający będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. JednakŜe, Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 
1.10 Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Zamawiającego. Zamawiający moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Zamawiającego. 
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1.11 Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 
Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów związanych z 
ochroną środowiska. 

 
1.12 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odzieŜ 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić (przed rozpoczęciem robót) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 
„planem bioz”, który naleŜy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr.120 poz. 1126), uwzględniając równieŜ 
wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr.47, 
poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr.169, poz,1650). 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, 
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
 
1.13 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 

Nie dopuszcza się UŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 
jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez 
uprawnioną jednostkę. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

JeŜeli Wykonawca UŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 

1.14 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego). 

 

1.15 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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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. 

 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

 
 

1.16 Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego  i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, Zamawiającym w uzgodnieniu iŜ Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

 
1.17 Określenia podstawowe 

 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
 
Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i projektantem. 

Grupy, klasy, kategorie robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 
 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 
 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 
 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ilości 
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 
robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a 
takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się takŜe odbiór części obiektu budowlanego 
wykonywanego w stanie nadającym się do uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych teŜ 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego 
na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia 
robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 
przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzony na potrzeby7 zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu 
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zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV od 1 maja 2004r. 
 
Wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
uŜytkową.  
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania 
tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego  

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

 

   
2.2 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane- dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takŜe powinny być 
zgodne z wymogami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca 
robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji robót 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a takŜe inne prawnie określone dokumenty. Kierownik 
budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a takŜe oświadczenia dotyczące wyrobów 
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Wszystkich materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa, Ŝe pochodzą z krajów 
naleŜących do Unii Europejskiej. 

Wszystkie nazwy produktów i materiałów występujące w projekcie 
wykonawczym są uŜyte jako produkty referencyjne i naleŜy je traktować, jako 
przykładowe. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe materiały i produkty uŜyte na budowie 
muszę być nie gorsze pod względem parametrów technicznych i walorów 
estetycznych w stosunku do materiałów i produktów określonych w projekcie 
wykonawczym. Zmiana materiału, produktu lub systemu w stosunku do podanego 
w projekcie moŜe się odbyć tylko po uzyskaniu zgody generalnego projektanta i 
zamawiającego. 

 

2.3 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
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Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
Składowane materiały powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia 
inspekcji. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

2.4 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom 
określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych 
do wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu 
z Zamawiającym moŜe pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych. KaŜdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z  projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania, a Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1 Transport poziomy 

Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2 Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 
ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika projektu. 

 Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji 
wyrobu materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych 
ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych 
w umowie, specyfikacji technicznej, a takŜe w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni 
rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki, które mają wpływ na rozwaŜany problem. Polecenia inspektora nadzoru 
inwestorskiego przekazywane wykonawcy będą spełniane nie później niŜ w wyznaczonym 
terminie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającemu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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5.2 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

6.1 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienia bhp., 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2 Zasady kontroli jakości 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 pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
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, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Zamawiający będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca. 

 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna 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. 

 

6.5 Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych 
czynnościach. 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami 
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 

6.7 Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności  
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 Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8 Dokumentacja budowy 

 

6.8.1 Dziennik 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 bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
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 Zamawiającego. 

 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Zamawiającego, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych 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, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 

6.8.2 Księga obmiaru 
 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące 

dokumenty: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego . 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004. przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych; w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwej specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawić podział wszystkich 
robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział 
przedmiaru robót naleŜy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na 
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na 
co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
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budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze lub specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 
wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, po 
porozumieniu z Zamawiającym, jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. 
Obmiaru wszystkich robót dokonuje kierownik budowy. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuŜ linii 
osiowej i podawane w [m]. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m³], powierzchnie w [m²], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładności do 
dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w kilogramach lub tonach. 
 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Urządzenia i sprzęt 
pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

 
7.4 Wagi i zasady waŜenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

 
7.5 Czas przeprowadzenia 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 BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 
8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym 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 projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

8.3 Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zamawiający. 

 

8.4 Odbiór końcowy 

 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 dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniŜej. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności  Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.5 Dokumenty odbioru końcowego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

•  ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
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• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
i ew. PZJ, 

• deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z SST i ew. PZJ, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
 W przypadku, gdy wg 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 pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 
9. ROZLICZNIE ROBÓT 

9.1 Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 

Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST ,w dokumentacji projektowej a takŜe w 
obowiązujących przepisach. 

 Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wyposaŜenie wraz z kosztami zakupu, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza 

moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty . 

 

9.2  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym  i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
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projektu Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierŜawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
oznakowań i drenaŜu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

•  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

•  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

•  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentami będącymi podstawą do wykonywania robót budowlanych będzie umowa 
zawarta pomiędzy wykonawcą a zamawiającym, dokumentacja projektowa i pozwolenie na 
budowę, a takŜe: 

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm. 
z 27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 75, poz. 690). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, 
poz. 1555). 

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

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. 
w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 
r. w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
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oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji 
wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 
28 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138). 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985) 

• Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montaŜowych – 
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki 
Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV 

 
 

NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:  

ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

STO- Specyfikacja Techniczna część ogólna dla wszystkich SST 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla robót podstawowych 
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11. SPIS TOMÓW SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH: 

 
 
 

L.p. Nr opracowania Tytuł 

1.  KON-131-PW/10/STWiOR Roboty ogólnobudowlane 

2.  KON-131-PW/10-D-/STWiOR Projekt drogowy 

3.  KON-131-PW/10-TT/ 
STWiOR 

Projekt branŜy telekomunikacyjnej 

4.  KON-131-PW/10-T/STWiOR Technologia 

5.  KON-131-PW/10-E/STWiOR Instalacje elektryczne 

6.  KON-131-PW/10-ES/STWiOR Instalacje słaboprądowe 

7.  KON-131-PW/10-
AM/STWiOR 

BMS 

8.  KON-131-PW/10-AV/STWiOR Instalacje audiowizualne 

9.  KON-131-PW/10-IS/W-
K/STWiOR 

Instalacje wod- kan  

10.  KON-131-PW/10-
IS/OD/STWiOR Instalacja solarną z odzyskiem ciepła 

11.  KON-131-PW/10-
IS/WENT/STWiOR 

Instalacja wentylacji mechanicznej 

12.  KON-131-PW/10-
IS/CO/STWiOR 

Instalacja centralnego ogrzewania  

13.  KON-131-PW/10-
IS/W/STWiOR Technologia wymiennikowni 

14.  KON-131-PW/10-
IS/KL/STWiOR 

Instalacja klimatyzacji 

15.  KON-131-PW/10-IS/W-
K_P/STWiOR Przyłącza wod-kan 

16.  KON-131-PW/10-
IS/CO_P/STWiOR 

Przyłącz wysokich parametrów 


