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1. WSTĘP 
Pod pojęciem Specyfikacji Technicznych, które wystąpi w SIWZ należy rozumieć Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
29 stycznia 2004 r do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania 
i odbioru robót koniecznych do wykonania zadania: odwodnienie rozbudowywanej drogi gminnej, 
stanowiącej ciąg ul. Wąskiej w m. Czarnowąsy -  budowa kanalizacji deszczowej oraz budowy 
uzupełniającego uzbrojenia podziemnego – kanalizacja sanitarna i wodociąg, w ramach realizacji 
inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej ul. Wąska w m. Czarnowąsy”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem 
1.3.1 Lokalizacja 
(1) Opis terenu inwestycji 
Lokalizacja inwestycji to ulica Wąska w m. Czarnowąsy; odcinek drogi gminnej. 
1.3.2 Syntetyczny opis Robót objętych Kontraktem 
1.3.2.1  Szacunkowe ilości elementów do wykonania 

 Kanalizacja deszczowa z rur z rur PVC, SN8, Ø315 mm L = 107,5 m 
 Studzienki rewizyjne Ø 1000 mm bet.   szt. – 4 
 Studzienki rewizyjne Ø 1500 mm bet.   szt. – 1 
 Trójnik       szt. – 1 
 
 Przyłącza kanalizacyjne      szt. – 1 

z rur PVC (SN8) Ø 200 mm   L = 26,0 m  
 Wpust ściekowy uliczny Ø 500 mm    szt. – 3 
 
 Kanalizacja sanitarna z rur z rur PVC, SN8, Ø200 mm L = 32,0 m 
 Kanalizacja sanitarna z rur z rur PVC, SN8, Ø160 mm L = 18,5 m 
 Studzienki rewizyjne Ø 1000 mm bet.   szt. – 2 
 Studzienki rewizyjne Ø 425 mm     szt. – 1 
 Włączenie do istniejącej studni    szt. – 2 
 Zaślepka Ø 160 mm      szt. – 4 
 

Wodociąg Ø 110x6,6 PE100, SDR17   L =  10,0 m 
Wodociąg Ø  90x5,4 PE100, SDR17  L =  18,5 m  
Przyłącza wod. Ø 32 mm PEHD100, SDR17  L =   19,0 m 
Przyłącza wod. Ø 40 mm PEHD100, SDR17  L =     7,0 m 
Zasuwa Dn80 mm  szt. – 1 
Hydrant nadziemny Dn 80 mm (przestawienie)  szt. – 2 
Obejma z nawiertką  szt. – 5 

 
1.3.3 Ogólny opis projektowanych rozwiązań 
 
(1) Obiekty linowe  
1. Kanalizacja deszczowa 
� Projektuje się kolektory grawitacyjne rur z  litego PVC SN8 o średnicy DN315  mm, umiejscowione 

w pasie drogowym. Rurociągi będą układane na podsypce o grubości 0,2 m i zasypane gruntem 
piaszczystym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem podsypki i zasypki. 
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Wykonać zasypkę gruntem piaszczystym z zagęszczeniem do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
który został określony Specyfikacji części drogowej. 

� Projektuje się przykanaliki deszczowe z rur PCV DN200  SN8 od wpustu ulicznego do kolektora. 
� Projektuje się studzienki kontrolne i połączeniowe z kręgów betonowych klasy minimum C35/45 

(dawne B-45)  łączonych na uszczelki gumowe Ø1000 mm oraz Ø1500 mm.  
� Wszystkie studzienki zlokalizowane w terenie Inwestora należy zakończyć włazami kanałowymi 

żeliwnymi wentylowanymi Ø600mm, z uchylnym lub zamykanym włazem, klasa dostosowana do 
przewidywanego obciążenia – klasa D400. Włazy z wypełnieniem betonowym. 

 
2. Kanalizacja sanitarna 
� Projektuje się kolektory grawitacyjne rur z  litego PVC SN8 o średnicy DN200  mm, umiejscowione 

w pasie drogowym. Rurociągi będą układane na podsypce o grubości 0,2 m i zasypane gruntem 
piaszczystym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem podsypki i zasypki. 
Wykonać zasypkę gruntem piaszczystym z zagęszczeniem do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
który został określony Specyfikacji części drogowej. 

� Projektuje się przykanaliki sanitarne z rur PCV DN160  SN8 od granicy działki budowlanej do 
kolektora. 

� Projektuje się studzienki kontrolne i połączeniowe z kręgów betonowych klasy minimum C35/45 
(dawne B-45)  łączonych na uszczelki gumowe Ø1000 mm oraz Ø425 mm z tworzywa sztucznego.  

� Wszystkie studzienki zlokalizowane w terenie Inwestora należy zakończyć włazami kanałowymi 
żeliwnymi wentylowanymi Ø600/400mm, z uchylnym lub zamykanym włazem, klasa dostosowana 
do przewidywanego obciążenia – klasa D400. Włazy z wypełnieniem betonowym. 

 
3. Sieć wodociągowa 
� Projektuje się odcinki sieci wodociągowej rur z  PEHD100 SDR17 o średnicy ø110/90 mm, 

umiejscowione w pasie drogowym. Rurociągi będą układane na podsypce o grubości 0,1 m 
i zasypane gruntem piaszczystym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem 
podsypki i zasypki. Wykonać zasypkę gruntem piaszczystym z zagęszczeniem do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia który został określony Specyfikacji części drogowej. 

� Projektuje się przyłącza wody z rur PEHD100 SDR17 o średnicy ø40/ ø 32 mm od sieci do granicy 
działki budowlanej. 

� Projektuje się przestawienie dwóch hydrantów nadziemnych DN80 mm.  
� Projektuje się uzbrojenie sieci w armaturę.  
 
(4) Roboty towarzyszące 
Prace z zakresu robót drogowych: 
1. Określono w Specyfikacji robót branżowych 
Prace z zakresu robót rozbiórkowych: 
1. Demontaż istniejących hydrantów oraz kolidujących odcinków wodociągu 

1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków od 
odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków, 
Kanalizacja deszczowa – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków 
deszczowych od wpustu/rynny i odprowadzania do odbiornika, 
Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej/deszczowej, w którym przepływ 
ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych 
odcinków kanalizacji 
Kanał uliczny – rurociąg kanalizacji sanitarnej/deszczowej, do którego doprowadzane są przyłącza 
kanalizacyjne, włączony do kolektora lub punktu zbiorczego 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
Kolektor – rurociąg kanalizacji sanitarnej/deszczowej, do którego sprowadzane są kanały uliczne w 
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ramach jednej zlewni kanalizacyjnej, 
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 
technicznym sposobu ich wykonania. 
Laboratorium  badawcze - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
Oczyszczalnia ścieków – zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z zapleczem 
techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej infrastruktury niezbędnej do 
funkcjonowania. 
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. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Przyłącze kanalizacyjne – odcinek kanalizacji sanitarnej łączący kanalizacyjną instalację wewnętrzną 
budynku ze studnią rewizyjną na posesji, wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, pkt.10, poz. 12, n/n WO, 
Przyłącze wodociągowe - połączenie wodociągowe. Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do 
instalacji wodociągowej. 
Przykanalik – element kanalizacji, odcinek rurociągu kanalizacyjnego od kanału ulicznego lub 
kolektora do studni rewizyjnej na posesji, wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, pkt.10, poz. 12, n/n WO, 
Punkt zbiorczy – urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach zlewni 
kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa, 
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkami 
odbiorców, zaopatrujących w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.  
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom. 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami 
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, uzbrojenia,  
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład, 
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń przeznaczonych do zaopatrywania 
ludności i przemysłu w wodę. 
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacje 
elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1 Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem 
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

1. Umowa 
2. Specyfikacje techniczne z Przedmiarem Robót i częścią rysunkową 
3. Projekty budowlano-wykonawcze  
4. Pozwolenie na budowę (zgłoszenie robót) dla zakresu prac objętych Kontraktem  
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5. Uzgodnienia  
1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz 
komplet Specyfikacji Technicznych ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów  pomiarowych  do  
chwili  odbioru  końcowego  Robót, a uszkodzone  lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie zamierzenia 
budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na projektowane sieci sanitarne, uzbrojenie, 
infrastrukturę towarzyszącą i obiekty. 
1.5.3 Dokumentacja Projektowa 
1) Przetargową Dokumentację Projektową stanowią Specyfikacje oraz projekt techniczny, 
2) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego 

(do wglądu na etapie składania oferty) zostanie przekazany Wykonawcy. 
3) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące Rysunki i Projekty Techniczne 
oraz uzyska akceptację Inwestora i innych kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

a) Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty 
b) Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i 

pracami pomiarowymi) 
c) Projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 
d) Projekty dróg dojazdowych-technologicznych,  
e) Projekty odwodnień wykopów, 
f) Rysunki robocze sprzętu pompującego, 
g) Programy testowe.  
h) Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
i) Projekty organizacji robót, 
j) Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót 
Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 
zobowiązań wykonawcy w ramach Kontraktu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny 
koszt i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
1.5.4 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane  
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 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 Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
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 bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej 
winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających 
zastosowanie w projekcie. 
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w Specyfikacjach Technicznych winny 
być rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe 
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 
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1.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności:  
1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych.  

2) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Wymogi w 
zakresie organizacji Ruchu podano w punkcie 1.5.9.  

3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót.  

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze 
Robót. 

1.5.6 Stosowanie przepisów prawa i norm 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych Normy te 
winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. 

− 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. Istotnym elementem tych wytycznych są 
uzgodnienia branżowe uzyskane przez Zamawiającego na etapie zatwierdzania projektu 
budowlanego.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

1.5.7 Uzgodnienia i Decyzje 
Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem polskim 
i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadają ważne decyzje pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenie zamiaru realizacji robót budowlanych. Do czasu rozpoczęcia Robót 
przedawnieniu może ulec ważność niektórych uzgodnień i decyzji (np.: z zarządami dróg). Wykonawca, 
po otrzymaniu od Inspektora Nadzoru kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami, uzgodnieniami i 
decyzjami sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby wystąpi do właściwych urzędów i instytucji 
o aktualizację uzgodnień i decyzji, które straciły ważność, w terminach pozwalających na prowadzenie 
Robót bez przestojów. Wszelkie koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień Wykonawca 
uwzględni w Cenie Kontraktowej i nie będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 

1.5.8 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: 
(1) Prace organizacyjne 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru  i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
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i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
c) przygotowanie terenu 
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu.  
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

(2) Prace utrzymaniowe 
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
b) opłaty/dzierżawy terenu 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

(3) Prace porządkowe/końcowe 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
a) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

1.5.9 Zieleń 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
drzew i krzewów. Zamawiający uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbędne do prowadzenia 
wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadów. Drewno pozyskane z wycinki na działkach 
Gminy Dobrzeń staje się własnością Wykonawcy i winno być niezwłocznie usunięte z terenu budowy, 
jego wartość Wykonawca potrąci na etapie tworzenia oferty.  
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty 
za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Opłaty administracyjne związane z wycinką drzew 
ponosi Zamawiający. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu 
wymaganych prawem zezwoleń, akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
1.5.10 Biuro Inspektora Nadzoru Kontraktu i Zamawiaj ącego 
Wykonawca na Terenie budowy udostępni w razie potrzeby pomieszczenia dla Inspektor Nadzoru i 
Zamawiającego. 
1.5.11 Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
1.5.12. Ochrona środowiska 
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 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 dóbr publicznych i 
innych, a wynikających                  z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych                     w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności                  
i zabezpieczenia przed: 
1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  toksycznymi, 
2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

3. możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone   do użycia. 
Nie dopuszcza się 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 
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technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.13. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Zgodnie z rozporządzeniem Nr 120 Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ( Dz. U. Nr 120 ) należy 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy stanowią  
przede wszystkim roboty prowadzone w głębokich wykopach. Roboty te prowadzić należy zgodnie z 
normą  PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest włączony w 
cenę kontraktową. W miejscach skrzyżowań i w sąsiedztwie przewodów energetycznych, telefonicznych 
i wodociągowych, wykop należy prowadzić sposobem ręcznym. Zachować szczególną ostrożność przy 
prowadzeniu robót pod liniami energetycznymi. Przy skrzyżowanie wodociągu z kablem energetycznym 
lub telekomunikacyjnym należy na kablu nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROT Ø 110mm. 
Należy szczególną ostrożność zachować przy robotach prowadzonych w zbliżeniu do budynków. Przy 
braku możliwości zachowania bezpiecznej odległości należy zastosować zabezpieczenie dodatkowe.                 
Z uwagi na  możliwość występienia wody gruntowej zaleca się przy wykonywaniu sieci i przyłączy 
wykorzystać okresy suche (bezdeszczowe). W odległości mniejszej niż 3,0m od budynków oraz w 
pobliżu skrzyżowań  z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wykonywać ręcznie. 
Przejścia nad wykopami lub obok nich powinny być zaopatrzone w bariery ochronne z poręczą na 
wysokości 110 cm  i deskę krawężnikową o wysokości 15 cm oraz powinny mieć wypełnienie  pomiędzy 
poręczą a deską krawężnikową w sposób zabezpieczający pracownika przed spadnięciem. Gdy 
głębokość wykopu przekracza 1 m, należy zapewnić pracownikom zejście do wykopu i wyjście z 
wykopu po drabinach rozstawionych w odległościach nie większych niż 10 m od stanowiska roboczego.  

2 MATERIAŁY 
2.1 Wstęp 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji 
Robót objętych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegółowych. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. 
2.2 Źródła szukania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 
będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do 
prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła 
spełniają wymagania w sposób ciągły.  
2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty  
muszą być przedstawione Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadził żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie.  
2.4 Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
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w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:  
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 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.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
2.7 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 właściwości do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza 
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.8 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
2.9 Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną przez 
Wykonawcę ujęte w cenie kontraktowej. 
– Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( 

(tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243z późniejszymi zmianami)) 
– Przy realizacji robót odpadami są : urobek nadmierny z wykopów oraz materiały pochodzące z 

rozbiórki (z wyjątkiem elementów przeznaczonych do odzysku lub powtórnego wbudowania). 
– Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z katalogiem odpadów wg Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112 poz. 
1206), i podda odzyskowi lub wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania 
tego rodzaju odpadów. 

– Po pocięciu i oczyszczeniu złomu Wykonawca sporządzi protokół demontażu złomu, podpisany przez 
Inspektor Nadzoru i przedstawiciela Użytkownika, na podstawie którego złom zostanie przekazany 
do magazynu Użytkownika i zostanie spisany protokół przekazania złomu. 

– Materiały z odzysku nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane na budowie 
Wykonawca, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, oczyści i przewiezie do magazynu 
Użytkownika oraz rozładuje we wskazanym miejscu. 
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– Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich 
nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca we własnym zakresie 
znajdzie składowisko odpadów dla tych materiałów. Do Wykonawcy należy obowiązek zawarcia 
umów w zakresie składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów. Wykonawca dołączy 
dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą do dokumentów odbioru 
częściowego. 

– Materiały z rozbiórki nawierzchni drogowych (nadające się do powtórnego użycia) powinny być 
zdane w miejsca wskazane przez administratorów tych dróg. 

3 SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem.  
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 lub 
ST przewidują 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 Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
Specyfikację sprzętu dla każdego rodzaju robót podano w Wymaganiach Szczegółowych 

4 TRANSPORT  
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 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
Specyfikację środków i sposobu transportu dla każdego rodzaju robót podano w Wymaganiach 
Szczegółowych 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wstęp 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 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 Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 
UWAGA: Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz 

techniczno-technologicznych przy wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru 
Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. 
Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora Nadzoru zawieszone. 
Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.  
5.3 Harmonogram Robót 
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i 
warunki: 

a) przed rozpoczęciem robót należy oczyścić lub zapewnić rowy melioracyjne, 
b) dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

robót, 
c) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się 

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 
d) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub 
pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony 
Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 z późniejszymi zmianami. Wykonawca wystąpi o zezwolenia i 
uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu 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, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
� zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
� możliwością powstania pożaru. 

5.5 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 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 personel Wykonawcy. 
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5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę 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 Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Placu 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.  
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora 
Zabytków w Opolu. Do momentu uzyskania od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia pod groźbą 
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a 
nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 
Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas 
na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym 
zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej ochronie 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 
5.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.8 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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 Kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
1)   Rozporządzenie 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. 1125, 1126, 2003 r), 

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

3)    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 
2002 r.).  

 
 Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po 3 egz. + 1 kpl. w wersji elektronicznej, 
edytowalnej w ramach posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, kompletnych instrukcji 
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BHP. 
 Instrukcję należy pisać zwięźle, prostym językiem, uwzględniając faktyczne warunki miejsca i 
środowiska pracy. Wszystkie strony Instrukcji muszą być ponumerowane. Zapisy Instrukcji nie mogą 
naruszać innych obowiązujących przepisów i norm. Stosowanie Instrukcji powinno zapewnić bezpieczne 
wykonanie pracy z zachowaniem wymaganej technologii i jakości. Instrukcje obowiązkowo podlegają 
zaopiniowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Przekazane instrukcje Zamawiający opiniuje i 
zatwierdza w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy. Jeżeli instrukcja wymaga uzupełnień 
lub poprawek i nie nadaje się do zatwierdzenia Zamawiający zwróci ją Wykonawcy wraz z listą uwag. 

Tworzone Instrukcje dotyczą w szczególności : 
− stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami 

wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników 
− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 
− udzielania pierwszej pomocy 

W Instrukcjach należy wskazać : 
− czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy 
− zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
− czynności do wykonania po jej zakończeniu 
− zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

Instrukcja winna zawierać w szczególności następujące elementy : 
− informację czego dotyczy (obsługi, wykonania konkretnych czynności, sposobu postępowania) 
− nazwę stanowiska, funkcji której dotyczy 
− nr kolejnej wersji Instrukcji 
− podstawę opracowania (DTR maszyny lub urządzenia, rozporządzenie, inny dokument) 
− określenie liczby osób niezbędnych do wykonania pracy/obsługi maszyny/urządzenia 
− informacje dotyczące koordynatora, jeżeli praca wykonywana jest przez 2 lub więcej zespołów (w 

tym pracowników firmy obcej) 
− krótki opis urządzenia/maszyny/technologii 
− opis czynności (z uwzględnieniem prac przygotowawczych i zakończeniowych), organizacji prac, 

odpowiedzialności, stosowanych technologii, materiałów, narzędzi, sygnałów porozumiewawczych, 
podziału pracy, itd 

− opis możliwych zagrożeń oraz narażeń 
− stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zabezpieczenia i sygnalizacje 
− wykaz czynności zabronionych 
− opis postępowania w sytuacjach awaryjnych, np.: pożaru, zagrożenia życia lub zdrowia, wypadku, 

awarii i innych nietypowych sytuacji (kogo zawiadomić, jakie podjąć czynności, itp.) 
− Instrukcje, dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów 

chemicznych, powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyk tych substancji i 
preparatów 

− wykaz dokumentów związanych z Instrukcją (np inne szczegółowe instrukcje, procedury, 
technologie, obowiązujące wewnętrzne przepisy, karty oceny ryzyka itp) 

− imiona i nazwiska, daty i podpisy osób opracowujących, opiniujących i zatwierdzających 
5.9 Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektor Nadzorua. 
5.10 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  
5.11 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 

1. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do robót. 
3. Inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu 
4. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływy pracy sprzętu 
5. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 
6. Przebudowę urządzeń kolidujących 
7. Oznakowanie Robót 
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8. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków. 

9. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
10. Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
11. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w 

zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót. 
Koszty wykonania prac przygotowawczych winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy.  
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmującej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z 
podstawą płatności) koszty tych robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach 
Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w 
zakresie robót przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 
5.12 Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora 
Nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

a) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o  
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 

b) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % zależnie 
od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. 
Projekt odwodnień wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.4 winien opisywać zakres leja depresji 
powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W określonych prawem 
przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia 
robót odwodnieniowych. 
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót ziemnych. 
Obmiar inny niż przyjęty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie będzie podstawą do zmiany cen 
jednostkowych. 
5.13 Instalacje nad- i podziemne 
Informacje odnośnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz przybliżone lokalizacje 
istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to 
jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone 
różnice. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i 
zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich 
wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, 
telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie 
przeznaczonym do prowadzenia prac. 
Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii 
wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej 
informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób 
odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, 
dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. 
Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenie 
robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty. 
Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie przedstawić zezwolenie 
wydane przez właściwe władze. 
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być 
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. 
Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz winien 
spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub 
podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez 
Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz urbanistycznych. 
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6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
3) warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
6) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
2) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
3) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
4) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
5) 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, 

6) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2 Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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 ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.5 Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, 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. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 
w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
6.8 Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym Przejęcia Robót.  
(1) Dokonywanie prób 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 
paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony 
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, poza Rozruchem i Próbą 
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Eksploatacyjną. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do 
wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu.  
 (2) Próby Końcowe 
W ocenie wyników Prób Końcowych Inspektor Nadzoru będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ 
wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót.  

6.9 Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia, Dz. U.  Nr 108, poz. 953) 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, 
w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b) datę przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunków, 
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
f) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
g) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
h) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
i) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 
j) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
k) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(2) Dziennik Robót 
Dziennik Robót jest dokumentem, w którym wpisuje się szczegóły zaangażowania Wykonawcy w 
roboty, warunki pogodowe, dane wykonywanych badań, dostawy materiałów, opis nieprzewidzianych 
okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót. 
Do Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności: 

a) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
b) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
c) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  
d) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 
e) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
f) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
g) inne szczegółowe informacje o przebiegu Robót. 
h) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw. 
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(3) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.   
(4) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
(5) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(4) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie.  

(6) 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 przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 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 Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru. 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe 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 tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 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, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
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7.4 Wagi i zasady ważenia 
Pozycje rozliczeniowe Kontraktu opisane w Przedmiarze Robót i zdefiniowane w podstawie płatności 
Wymagań Ogólnych nie przewidują rozliczenia robót według jednostek wagowych. Jeżeli jednak zajdzie 
potrzeba Wykonawca będzie zobowiązany sprawdzić, zainstalować i utrzymywać w sprawności 
technicznej wagi oraz dostarczyć Inspektorowi Nadzoru dokumenty potwierdzające możliwość 
zastosowania wag. Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem 
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów 
dopuszczenia do użytkowania. 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1 Rodzaje procedur Przejęcia 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu – Częściowe Przejęcie Robót/Odcinków, 
c) odbiorowi ostatecznemu – Przejęcie Robót, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu – Wykonanie. 

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających 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 Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
przez Inspektor Nadzorua. Żaden odbiór (Przejęcie Odcinka, Częściowe Przejęcie Robót) przed 
odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem. 
8.3 Odbiór częściowy - Częściowe Przejęcie Robót/Odcinków 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. W trybie odbioru częściowego 
Inspektor Nadzoru wystawia Częściowe Świadectwo Przejęcia Robót/Odcinka. 
8.4 Odbiór końcowy - Przejęcie Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów, 

4) Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i Specyfikacjami. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
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8.5 Dokumenty końcowego Przejęcia Robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) rysunki z naniesionymi zmianami, 
b) specyfikacje, 
c) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu,  
d) recepty i ustalenia technologiczne, 
e) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, 

Próby Eksploatacyjnej zgodne ze Specyfikacjami i PZJ, 
g) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
h) sprawozdanie techniczne, 
i) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
j) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego – Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania 
tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inspektor Nadzoru wystawi Protokół Końcowego Przejęcia 
Robót. 
8.6 Wypełnienie Gwarancji 
Wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji jest możliwe po zakończeniu procedury odbioru 
pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. ST. 
Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Wypełnienia Gwarancji stwierdzające zakończenie Kontraktu 
po upływie Okresu Zgłaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru 
pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektor 
Nadzorua i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 
8.7 Końcowe Świadectwo Płatności 
8.7.1 Rozliczenie Ostateczne  
Po wystawieniu Świadectwa Wypełnienia Gwarancji przez Inspektora Nadzoru Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony 
wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle z 
przedstawionego projektu. 
8.7.2 Wystawienie Rozliczenia 
Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 
rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z Kontraktem i 
wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. 
8.7.3 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności 
Inspektor Nadzoru Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego i 
Noty Potwierdzającej. 

9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
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ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą 
pozycją kosztorysową.  
Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując 
jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie 
materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar 
robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż 
podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru 
Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 
9.2 Koszty zajęcia pasa drogowego  
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Podstawą płatności jest 
cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót - tabela „Koszty ogólne”. 

9.3 Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 
Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 
9.4 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu 
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu.  
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
d) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
e) opłaty/dzierżawy terenu 
f) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

9.5 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
 Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy .Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 
osób wykonujących czynności, związane z budową i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a 
także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności : 
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– Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego wokół budowy przez cały okres 
realizacji kontraktu. Jest zobowiązany do utrzymania na własny koszt stałego przejazdu do 
wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie terenu budowy. 

– Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu z 
właścicielem drogi, organem zarządzającym ruchem i policją oraz do organizacji ruchu zastępczego 
według uzgodnionego projektu. 

– W zależności od potrzeb projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. Wykonawca umieści ogłoszenie o zmianie organizacji ruchu w prasie. Wszystkie czynności 
związane z uzgodnieniami, a następnie z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem i na własny koszt. 

– Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót oraz harmonogram robót. Wykonawca 
weźmie na siebie konsekwencje wynikłe ze zmiany organizacji ruchu. 

– Koszty zajęcia pasa drogowego oraz koszty wynikające ze zmiany organizacji ruchu Wykonawca 
ujmie w cenie kontraktowej. 

– Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać tymczasowe zabezpieczenia 
(ogrodzenia, zapory, znaki, światła ostrzegawcze,…). Wykonawca zapewni odpowiednie, 
całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i 
urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich 
ustawieniem. Koszty związane z organizacją i utrzymaniem w/w urządzeń zabezpieczających ponosi 
Wykonawca. 

– W miejscach gdzie będzie to niezbędne dla utrzymania komunikacji, stosować kładki dla pieszych i 
mostki przejazdowe dla samochodów. 

– Wykonawca musi sprawdzić z niezbędnym wyprzedzeniem dostępność terenu niezbędnego do 
prowadzenia robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. Żadna ważna operacja jakiegokolwiek 
rodzaju nie może zostać przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca musi w odpowiednim czasie, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robot, 
poinformować Inspektora Nadzoru na piśmie o zamiarze wykonania tego typu czynności w celu 
umożliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjęcia właściwych środków 
bezpieczeństwa. 

– Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy (ze szczególnym uwzględnieniem prac przy 
instalacjach gazowych i elektrycznych) i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

– Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu 
budowy przed uszkodzeniem. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia na przewóz nietypowych 
ładunków i o każdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń przez niego spowodowanych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie, jest włączony w cenę 
kontraktową. 

– W cenie kontraktowej należy ująć koszty wykonania poszczególnych obiektów zaplecza budowy, 
wszelkie opłaty związane z korzystaniem z mediów oraz koszty likwidacji obiektów zaplecza po 
ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediów należy do obowiązków 
Wykonawcy i jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunków technicznych, dokonanie przyłączeń, 
przeprowadzenie ewentualnych niezbędnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń 
i zezwoleń. 

– W cenie kontraktowej Wykonawca uwzględni również utrzymanie zimowe chodników i ulic i 
zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i pojazdom na terenie budowy. 

– Wykonawca w ramach kontraktu, po zakończeniu robót, ma doprowadzić teren budowy do stanu 
pierwotnego. 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Podstawą płatności są ceny 
ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót „Wymagania Ogólne”. Ceny ryczałtowe 
obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa 
Polskiego 
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9.6 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą 
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze 
zgodnie z p. 1.5.4.  
Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z 
wymaganiami ogólnymi. 
Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót „Wymagania 
Ogólne”. 
9.7 Zaplecze Wykonawcy 
W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej na Zaplecze Wykonawcy 
(Przedmiar Robót cz.1, „Wymagania ogólne”) Wykonawca zapewni: 
(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:  

a) dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 
prawem  

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:  

a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności,  

wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,  
d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP  

i p.poż., 
e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:  
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy  
b) oczyszczenie terenu. 

9.8 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe  
Koszty zawarcia wymaganych ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 
9.9 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji  
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia 
na okres Kontraktu w ramach szczegółowej pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót tabela „Koszty Ogólne”. 

10 PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKT U 
Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, 
należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie 
wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót.  
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie 
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 
W takich warunkach normy podane w spisach każdej ST należy traktować jako materiał informacyjny i 
wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty 
prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu 
równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora 
Nadzoru wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń: 

1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 
4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 

nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),   
5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.) 
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6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 
8. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm., 
9. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 
10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – 

Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późn. zm., 
11. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych 

ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 
12. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 

7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. 
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego – (Dz. U. Nr 137/2006r., poz. 984), 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19.11.2002 r., w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. Nr 203, poz. 1718 z 
2002 r., 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.04.2002 r., w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 
Nr 75, poz. 690, 2002 r. 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 
1992 r., z późn. zm.). 

17. Rozporządzenie 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. 1125, 1126, 2003 r) 

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

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256, 2002 r.) 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96 , poz. 438) 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 
03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055) 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z 
późn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) 

25. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
26. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 
27. PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 
28. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
29. PN-81/B-10725: Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
30. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne 

do 1 MPa.  
31. PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
32. PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
33. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
34. PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne. 
35. PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
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36. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
37. PN-91/M-34501: Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami 

terenowymi. Wymagania.  
38. PN-92/M-34503: Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 
39. PN-EN ISO 5667-13:2002 (U): Jakość wody - Pobieranie próbek - Część 1-13. 


