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Uwaga ogólna: Jeżeli w opracowaniu mowa o Specyfikacji Technicznej należy przez to rozumieć Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej (...) Dz. U. Nr 202
poz. 2072 z 2004r.

1 CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

“BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMYCH ZWIERZĄT
W BIELSKU BAIŁEJ PRZY UL. REKSIA 48”

1.2

NAZWA OPRACOWANIA WRAZ Z NAZWĄ SPECYFIKACJI.

“Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) , Szczegółowe Specyfikacje
Techniczne (SST) “BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA
BEZDOMYCH ZWIERZĄT W BIELSKU BAIŁEJ PRZY UL. REKSIA 48”

1.3

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO.

MIEJSKIE SCHRONISKO DLA BEZDOMYCH ZWIERZĄT
43-305 BIELSKO-BIAŁA, UL. REKSIA 48

1.4

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ.

EKOTOM TOMASZ NAWIEŚNIAK
Ul. Uzdrowiskowa 7, 43-360 Bystra

1.5

ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w podpunkcie 1.6.

1.6
1.6.1

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.
ZAKRES I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH.

Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Zakres inwestycyjny wynikający z przedmiotowej dokumentacji obejmuje budowę budowie przyłącza
kanalizacji sanitarnej z terenu Miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bielsku-Białej przy ul. Reksia
48. Ścieki odprowadzane będą do kanału sanitarnego 200 mm na działce 3274/7 będącej własnością Zakładu
Gospodarki Odpadami S.A. w bielsku Białej ul. Krakowska 315D.
Zakres Inwestycyjny obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o długościach:

lp
1

Średnica
nominalna

Średnica
zewnętrzna

Średnica
wewnętrzna

Grubość
ścianki

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

DN200

200

5,9

Materiał

PVC (lite)

Klasa
sztywności
obwodowej
[kN/m2]
SN8, SDR34
ŁĄCZNIE:

Długość
[m]
283,5
283,5
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1.6.2 ROBOTY TOWARZYSZĄCE.
Przedmiotowa inwestycja przed przystąpieniem do robót podstawowych wymaga wykonania następujących
prac towarzyszących oraz robót tymczasowych:
•wycinka drzew,
•zdjęcie humusu,
•niwelacja dna wykopu,
•obniżenie poziomu wód gruntowych.
ZDJĘCIE HUMUSU Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy
rekultywacji pasa terenu objętego robotami, a w przypadku powstania nadmiaru można je zużytkować do
umacniania skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
NIWELACJA DNA WYKOPU. W trakcie realizacji robót nad otwartymi wykopami powinny znajdować
się łaty celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych
dna. Łaty celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1m., w odstępach min. 30m.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym. Spód wykopu wykonywanego ręcznie
należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej: - ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych o
ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20cm wyższym
od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu.
OBNIŻENIE POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH Roboty montażowe dla rur kanałowych muszą być
wykonane w wykopach odwodnionych. Jedynie odwodnione podłoże pozwala na uformowanie zagłębienia pod
rurę, montaż złącz oraz utrzymanie projektowanych spadków kanału.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód
z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie
postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub/
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.
W budowie sieci kanalizacyjnych w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej
głębokości depresji należy stosować jedną z wymienionych metod odwadniania wykopu:
1.METODA POWIERZCHNIOWA: polegająca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębienia
wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzętu i często wystarczają ustawione na powierzchni
terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiące wodę z zagłębień wykonanych w dnie
wykopu.
2.METODA DRENAŻU POZIOMEGO: polegająca na ułożeniu pod strefą sieci drenażu poziomego w obsypce
żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych, skąd woda odprowadzana jest do odbiornika
przy użyciu pompy. Po ułożeniu sieci i przeprowadzonych próbach jego szczelności drenaż należy wyłączyć
z eksploatacji a studzienki zbiorcze zdemontować.
3.METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku dużego nawodnienia gruntu polegająca na wykonaniu studni
depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.
4.ZASTOSOWANIE IGŁOFILTRÓW - ze względu na lokalne warunki gruntowo-wodne zakłada się dodatkowe
odwadnianie wykopów z zastosowaniem igłofiltrów na długości około 1km wykonywanej sieci
kanalizacyjnej, zainstalowanych co 1mb, przy użyciu zestawów igłofiltrowych – 50szt.
Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopów i zastosowanych materiałów należy weryfikować w
trakcie prowadzenia robót wykonawczych poprzez wykonanie sondowań geologicznych mających na celu
bardziej szczegółowe sprawdzenie przepuszczalności odkrywek warstwy wodonośnej (współczynnika filtracji)
oraz poziomu wód gruntowych w czasie prowadzenia robót. Na etapie projektu zakłada się, że wykopy będą
wymagały odwodnienia na długości 50% całkowitej długości wykopów. Sposób oraz szczegóły odwodnienia
należy opracować na etapie wykonawczym (jako projekt odwodnienia wykopów).

1.7

INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.

Teren budowy położony jest w Bielsku położony jest w Bielsku Białej gmina Katastralna Lipnik, przy ulicy
Reksia 48. Teren lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt położony został na północnym stoku wzgórza
wysypiska śmieci i jest oddalony od najbliższego budynku mieszkalnego o ok. 150 m
W stanie obecnym ścieki ze schroniska gromadzone są w osadnikach skład okresowo wywożone są wozami
asenizacyjnymi. na oczyszczalnie ścieków w Bielsku Białej. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipniku wraz z
kolektorem kanalizacji 200 wzdłuż torów kolejowych umożliwia obecnie grawitacyjne odprowadzenie
ścieków sanitarnych - do tego kolektora.
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1.8

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru.

1.9

ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Warunków Szczególnych przekaże Wykonawcy Teren
Budowy wraz z projektem budowlanym z prawomocnym pozwoleniem na budowę, lokalizację i współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety Specyfikacji Technicznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
ostatecznego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.

1.10 OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązany jest do dla zakresu Kanalizacyjnego:
 Wykonania inspekcji kamerą TV – 100 % wykonanych sieci, łącznie z dokumentacją w formie
elektronicznej (kaseta Video lub CD) i w formie autoryzowanego wydruku z opisem,
 wykonanie prób szczelności dla 100% wykonywanych sieci z dokumentacją,
 wykonanie wszystkich dokumentów, opracowań, uzgodnień, zgodnie w wymogami Prawa Budowlanego a
wymaganych na etapie budowy a w szczególności kompletną dokumentację odbioru ostatecznego, wraz z
dokumentacją powykonawczą,
 wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu organizacji i harmonogramu robót,,
 wykonanie i uzgodnienie szczegółowego programu i dokumentacji uzgodnionej z zamawiającym dla robót
(wskazanie i uzgodnieniem materiałów do zainstalowania zgodnych z wymogami dokumentacji,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejność wykonywania robót, zakres i metodę
przeprowadzenia prób i badań, zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, zestawienie
koniecznych badań powykonawczych,
 wykonanie wszelkich zabezpieczeń kolektorów, studni, obiektów, innych, np. przed załamaniem,
rozszczelnieniem, wypływaniem, osuwaniem, jeśli konieczność taka wyniknie ze szczegółowego
rozpoznania geologicznego na etapie robót.
 wykonanie sondowań geologicznych uzupełniających wraz z dokumentacją geologiczną, dla określenia
szczegółowych warunków posadowienia sieci co do w/w zabezpieczeń i ostatecznej technologii.
 wykonanie uszczegółowień na podstawie projektu budowlano - wykonawczego dla elementów pompowni,
kanalizacji tj.: uszczegółowienie rozwiązań studni, komór, połączeń, mocowań elementów technologicznych
i konstrukcyjnych – rysunki warsztatowe, w dostosowaniu do materiałów ostatecznie przyjętych do
realizacji,
 wykonanie projektów odwodnień wykopów i operatów z uzyskaniem wymaganych pozwoleń wodno –
prawnych,
 wykonanie i uzgodnienie planu BIOZ dla zakresu prowadzonej budowy,
 wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w formie autoryzowanego wydruku z opisem oraz na
nośniku elektronicznym.
 wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej w formie autoryzowanego wydruku z opisem i na
nośniku elektronicznym, wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami, oświadczeniami zgodności
dotyczącymi materiałów zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.
 dostarczenie, montaż, wyposażenie wszelkich elementów dostawy oraz innych niezbędnych elementów i
narzędzi, w celu zapewnienia, że dostarczony sprzęt pozostanie w pełni sprawny i gotowy do użycia;
 dostawa i odbiór sprzętu objętego niniejszą specyfikacją winny spełniać wszystkie niezbędne normy i
standardy;

1.11 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH
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
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Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie Budowy i
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru, zainteresowane władze i dysponentów urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając
wszelkiej pomocy potrzebnej w 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. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
należy wykonać na podstawie uzgodnień z dysponentami sieci i na podstawie rysunków załączonych w
Dokumentacji Projektowej.
Szczegóły zabezpieczeń kabli.
Szczegóły zabezpieczenia wodociągu.
Należy pamiętać o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentów sieci istniejących o zamiarze
prowadzenia prac w rejonie istniejących sieci podziemnych, oraz o wymogu płatnego nadzoru przedstawicieli
dysponentów uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia uzbrojenia powinien być zgodny z warunkami uzgodnień.
Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonać dysponent danego uzbrojenia. Odbiór
zabezpieczeń skrzyżowań z uzbrojeniem należy wpisać do Dziennika Budowy.

1.12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego - “Prawo ochrony Srodowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
-utrzymywał Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
-podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. Będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
trakcie budowy. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1.lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2.środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
•zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
•zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
•możliwością powstania pożaru.

1.13 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w
urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy
zobowiązany jest do przestrzegania wymagań zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w “planie
bioz” zamieszczonym w opisie technicznym do projektu. Plan bioz został opracowany zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 sierpnia 2003 w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednim przepisem, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 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.

1.14 WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU
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Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
Wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnień do Projektu Organizacji Ruchu wynikających z postępu robót.
Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
Opłaty / dzierżawy terenu.
Przygotowanie terenu.
Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.
Tymczasowa przebudowa urządzeń innych dysponentów.
 Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł.
 Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania.
 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.15 OGRODZENIE PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do:
 przedstawienia Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
 ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
 właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych,
 utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z
wykopów;
uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
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1.16 NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT
S-0000.00
CPV 45100000-8
S-01.01.01
CPV 45100000-8
S-01.01.02
CPV 45112210-0
S-02.01.01.
CPV 45111200-0
S-03.01.01.
CPV 45231300-8
S-04.01.01.
CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA OGÓLNA
Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych
Usunięcie warstwy humusu
Roboty ziemne - wykop/zasypy
Roboty montażowe kanalizacja
Skrzyżowania rurociągów z drogami, potokami,
uzbrojeniem terenu i innymi przeszkodami terenowymi

urządzeniami

melioracyjnymi,

1.17 OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że
wyrób i proces jego wytworzenia są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla
których jest wymagane pozwolenie na budowę, składa się w szczególności z:
1. projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych,
2. projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w par. 5,
3. przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w par. 6,
4. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane
na podstawie odrębnych przepisów.
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonania robót, a także geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Dzienik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejstrowania dokonywanych
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej po między uczestnikami procesu
budowlanego w świetle Prawa Budowlanego.
Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia,
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej
charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na:
 inwentaryzacji architektoniczna-budowlanej ( w szczególności remontowanego obiektu zabytkowego),
 opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,
 geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów),
 geodezyjnej obsługi budowy i montażu obiektu budowlanego,
 pomiarach pomieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,
 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu,
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 pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w w trakcie użytkowania okresowego badania
przemieszczeń i odkształceń.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzających do określenia
przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego,
wykonanych w terenie i i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002
r.,z późn. zm.)
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy
odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “ standardy europejskie (EN)” lub “ dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodne z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych,
nie objętych przedmiarem.
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,
a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem
częściowym nazywamy także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do
użytkowania , przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako “odbiór
końcowy”.
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też “odbiorem końcowym”,
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę
lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacja zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbiory dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Projektowej, która wskazuje lokalizację,

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenie robót.
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz ze słownika uzupełniającego.
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych
przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, w2prowadzony do odbioru jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie
może polegać na wykonaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli
lub jego elementu.
Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie ( zarządzający
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.
2.1

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW

Podczas wykonywania robót budowlanych mogą być stosowne wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie
wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle produkcji,
zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych,
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a
także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót
budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia za wykonanie i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc związanych z
Kontraktem będą wykorzystane do Robót lub odwiezione przez Wykonawcę w miejsca, dla których uzyska on
odpowiednie pozwolenia.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w
obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja Źródeł
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na tym obszarze.
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2.2

WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe
miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów,
elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3

MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w
art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4

MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji
Inwestora Nadzoru , powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru , w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym może
pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym
przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną
odpowiedzialność techniczną i kosztową.

2.5

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeżeli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i
elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH.
3.1

OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dla
konkretnych rodzajów robót.
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w Specyfikacjach Technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu
przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu,
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być
zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do realizacji robót.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie
organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Wykonawca
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stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z
terenu robót.
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej,
jeżeli gabaryty lub masa elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego
sprzętu transportowego. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

4.1

TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń
przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

4.2

TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót
w zabudowie miejskiej lub na terenie czynnych zakładów.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, programem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości.
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 błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robót będą poprawione prze Wykonawcę na koszt własny, zgodnie z wymaganiami Inwestora
Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru lub zarządzającego dotyczące akceptacji
wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących
się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru będzie brał pod
uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie,
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi
Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy
sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.

5.2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji palcu budowy. Projekt składa się z części
opisowej i części graficznej.
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
 wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej
oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu
budowy wzdłuż trasy,
 opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
 sposób dostarczania materiałów,
 wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
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potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
zasady oświetlania placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,
rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,
warunki i miejsce składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów
z placu budowy,
zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego,
usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie
potrzeby – zaplecza technicznego budowy,
drogi dojazdowe,
punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenia do punktu odbioru,
rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych.

5.3

PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY

Wykonawca, opracuje ( lub zapewni opracowanie ) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
 szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,
 metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i
urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
 harmonogramy wykonania robót, pracy ,maszyn i urządzeń,
 plany zatrudnienia,
 zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,
 instrukcje montażowe i bhp,
 rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

5.4

PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie
powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest
zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metoda montażu, prowadzić dziennik montażu.

5.5

CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z Dokumentacja Projektową, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacja Projektową.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonych przez Inspektora Nadzoru.

5.6

LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

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

5.7

NADZÓR WYKONAWCY PODCZAS ROZRUCHU

W trakcie prac i rozruchu urządzeń Wykonawca musi zapewnić doświadczone kierownictwo budowy. W
przypadku gdy w trakcie wizyty Inspektor Nadzoru stwierdzi niezgodności/uchybienia sprzętu w stosunku do
pisemnej instrukcji Wykonawcy, Inspektor powinien niezwłocznie sporządzić raport o zaistniałych problemach
i przekazać go końcowemu użytkownikowi.
Inspektor Nadzoru w trakcie wizyty na placu budowy zatwierdza sprzęt dostarczony w ramach kontraktu
oraz podpisuje protokół świadczący o tym, że sprzęt został prawidłowo uruchomiony i zainstalowany.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1

ZASADA KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i elementów, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz możliwości pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy
należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy
opracowania pt. Program zapewnienia jakości.
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.
Część ogólna określa
 system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością kierowanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań labolatoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,
 sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu
realizacją umowy.
Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,
 wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
 sposób dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,
 urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w
Szczegółowych Specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jeżeli wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedurę badań.
W przypadku zlecenia przez wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor Nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium
do wykonania konkretnych badań.

6.2

POBIERANIE PRÓBEK

Próbki do badań 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. Sposób pobieranie próbek musi być zgodny z obowiązującymi
normami.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3

BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, można
stosować 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 ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wyniki badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.
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6.4

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonania kontroli pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.

6.5

DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy, zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
 dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu-także dziennik montażu,
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
 operaty geodezyjne,
 książkę obmiarów robót,
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły
konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwym
miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

6.6

ODBIORY I PRÓBY GWARANCYJNE

Podczas prób przedrozruchowych, rozruchu i próbnej eksploatacji, wykonawca zademonstruje kompletność
instalacji i urządzeń oraz ich zdolność do poprawnego działania przy minimalnej i maksymalnej wydajności;
Wspólnie z Wykonawcą, Końcowy Użytkownik sprawdzi czy kontrakt został zrealizowany zgodnie z zapisami
w specyfikacji co potwierdzi Świadectwem Gotowości Urządzeń, w którym odnotowuje się wszystkie
niezgodności oraz usterki wraz z ustaleniem czasu ich usunięcia.
Wykonawca w swojej ofercie powinien szczegółowo opisać jak będą prowadzone próby gwarancyjne
potwierdzające, że:
 wydajność urządzeń jest zagwarantowana,
 wymagania ochrony środowiska i bhp są spełnione,
 funkcjonowanie oraz sposób instalacji urządzeń jest zgodny z niniejszą specyfikacją oraz ofertą,
 gwarancje funkcjonalne są spełnione.

6.7

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

6.7.1 OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIARU
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien
zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstawy ustalającej szczegółowy opis oraz wskazanie
właściwych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać
podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy
podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiarów robót
powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót
będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją
Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzonych robót. Powiadomienie
powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz
związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub
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opuszczenie (przeoczenie) w ilościach w przedmiarze lub w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.
6.7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane
w [m]. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, objętości będą
wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i
powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.
6.7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały
okres trwania robót.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru
lub zarządzającego realizacją umowy.
6.7.4

CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi
do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
7.1

RODZAJE ODBIORÓW

Występują następujące rodzaje odbiorów:
 odbiór częściowy,
 odbiór etapowy,
 odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
 odbiór końcowy,
 odbiór po okresie rękojmi,
 odbiór ostateczny ( pogwarancyjny ).
Ponadto występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny.
Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

7.2

ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających
zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3

ODBIORY, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
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Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru, instalacji i urządzeń technicznych przed
dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego.
Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych, powinny obejmować w szczególności:
instalacje kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe,
Powyższe odbiory prowadzone są w celu oceny jakości wykonanych robót oraz w celu określenia i wykluczenia
ewentualnych błędów powstałych w czasie realizacji inwestycji. Odbiory maja również na celu sprawdzenie nie
uszkodzenia sąsiadujących mediów i urządzeń technologicznych podczas realizacji inwestycji. Przy
dokonywaniu badań i prób odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich polskich
Normach oraz “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub innych publikacja technicznych.

7.4

ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ETAPOWY

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Kolektory dłuższe mogą być
dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział
sieci na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania
organizacji robót.
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru.

7.5

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia w
umowie. W Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych określono ogólne zasady przeprowadzania rozruchu
technologicznego, podając wymagania, które powinien spełnić Wykonawca.
Po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z realizowaną
inwestycją a także urządzeń technologicznych, można przystąpić do próbnego rozruchu technologicznego.
Do pełnego “produkcyjnego” rozruchu technologicznego, równoważnego z przystąpieniem do eksploatacji,
może dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu.

7.6

ODBIÓR KOŃCOWY

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót
budowlanych.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Do odbioru końcowego i przekazania wszystkich realizowanych obiektów do eksploatacji Wykonawca jest
zobowiązany przygotować niezbędne dokumenty i materiały.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy sporządzając “Protokół odbioru robót budowlanych” oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia
przez Wykonawcę.
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną ( z uwzględnieniem
tolerancji ) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną jakość wykonania robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

7.7

ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub Właściciel obiektu zorganizuje odbiór “po okresie rękojmi”.
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
 umowy o wykonaniu robót budowlanych,
 protokołów odbioru końcowego,

18

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ZADANIE: BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO MIEJSKIEGO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY
UL. REKSIA 48

 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego (jeżeli były
zgłoszone wady),
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad,
 innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

7.8

ODBIÓR OSTATECZNY-POGWARANCYJNY

Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

7.9

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umożliwiającej przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo
budowlane w skład Dokumentacji Powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą
m.in.:
 pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót,
pozwolenie na użytkowanie, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,
 wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,
 oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy,
 dziennik montażu (rozbiórki)-jeżeli był prowadzony,
 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
 wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz przewodów
kominowych,
 geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego,
 rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót
właścicielom urządzeń,
 oświadczenie kierownika budowy o:
 zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę
oraz przepisami
 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie konieczności – ulicy,
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa “B” dla materiałów i
urządzeń,
 instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),
 karty gwarancyjne urządzeń technicznych,
 instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,
 operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny być one włączone do Dokumentacji Powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg
ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót.
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:
 stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu),
 spis treści,
 informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,
 gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,
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opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu
instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia,
procedury rozruchu, zasady ew. Regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia z eksploatacji,
instrukcje postępowania awaryjnego,
instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami
części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej
eksploatacji i trwałości urządzeń,
 adres kontaktowy dla serwisu producenta.
 Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie
instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji.

7.10 DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także
– w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 dokumentacje powykonawczą, tj. Dokumentację Projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
 recepty i ustalenia technologiczne,
 dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów 9oryginały),
 wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
 protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom instalacji,
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

7.11 ROZLICZENIE ROBÓT
Składający ofertę Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi
przyszłego planu budowy i uwzględnienia tych warunków w skalkulowanej ofercie umownej ryczałtowej ceny
usługi, w tym także ewentualnych robót dodatkowych.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w swej ofercie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń oraz
ewentualnego demontażu urządzeń i budowli kolidujących z realizowanymi obiektami, a następnie do
odtworzenia tych urządzeń i budowli do stanu pierwotnego, sprzed rozpoczęcia budowy. Odtworzeniem należy
objąć uzbrojenia terenu, także te, które nie zostały uwidocznione na planach sytuacyjno-wysokościowych i
profilach podłużnych w czasie wykonywania projektów, a odkryte zostaną w czasie trwania Robót. Dla robót nie
ujętych na planach sytuacyjno – wysokościowych i na profilach Wykonawca wg własnych doświadczeń oraz na
podstawie odbytej wizji w terenie przyjmie rezerwę finansową w oferowanej kwocie ryczałtowej dla danej
pozycji.
Koszt organizacji zaplecza Robót ponosi Wykonawca.
Do Wykonawcy należy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza Robót, oczyszczenie terenu i zabezpieczenie
terenu Robót, a także związane z tym sprawy formalno-prawne.
Odwóz ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca składowania, koszty transportu nadmiaru gruntu i sposób
składowania leżą po stronie Wykonawcy. Odwóz i składowanie nadmiaru gruntu musi być zgodne z przepisami
Ochrony Środowiska i przepisami BHP.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji Specyfikacji Robót.
Kwota ryczałtowa pozycji Specyfikacji Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej.
Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
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 Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na Teren Budowy
 Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kwoty ryczałtowe podać w wartościach netto i brutto.

7.12 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
[1] Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami).
[2] Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001r.z późniejszymi zmianami).
[3] Prawo Wodne (Dz. U. nr 115. poz. 1229 z dnia 18 lipca2001r z późniejszymi zmianami).
[4] Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr.100 poz. 1086 z dnia 24października 2000r.
[5] Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr.27 poz. 96 z dnia 4 lutego 1994r.).
[6] Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z z późniejszymi zmianami z dnia 27 lipca 2001r.).
[7] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr.80 poz. 717 z dnia 27 marca 2003r.).
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz.401).
[9] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
[10]Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z późniejszymi zmianami obwieszczonymi
w Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650.
Uwaga: Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i
przepisy. Niewyszczególnione w w/w zestawieniu norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcę od ich stosowania.
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