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1.

WSTĉP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych związanych z :

realizacją zadania pod nazwą: remont izolacji przyziemia budynku UrzĊdu
Statystycznego w Katowicach
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawĊ opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.
1.
Projektant sporządzający dokumentacjĊ projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych moĪe wprowadzaü do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupełnienia lub uĞciĞlenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót,
uwzglĊdniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które
są niezbĊdne do okreĞlania ich standardu i jakoĞci.
OdstĊpstwa od wymagaĔ podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieü miejsce tylko w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzĊdnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoĞü, Īe
podstawowe wymagania bĊdą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doĞwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
objĊtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi
przez OWEOB „Promocja”.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
Ilekroü w ST jest mowa o:
1.4.1.
a)

obiekcie budowlanym – naleĪy przez to rozumieü:
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlĊ stanowiącą całoĞü techniczno-uĪytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c)

obiekt małej architektury;

1.4.2.

budynku – naleĪy przez to rozumieü taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleĪy przez to rozumieü budynek wolno stojący albo
budynek o zabudowie bliĨniaczej, szeregowej lub grupowej, słuĪący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całoĞü, w którym dopuszcza siĊ
wydzielenie nie wiĊcej niĪ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uĪytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

1.4.4.

budowli – naleĪy przez to rozumieü kaĪdy obiekt budowlany nie bĊdący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie Ğcieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejĞcia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takĪe czĊĞci budowlane urządzeĔ
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeĔ) oraz fundamenty pod maszyny i
urządzenia, jako odrĊbne pod wzglĊdem technicznym czĊĞci przedmiotów składających siĊ na
całoĞü uĪytkową.

1.4.5.

obiekcie małej architektury – naleĪy przez to rozumieü niewielkie obiekty, a w szczególnoĞci:
a)

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyĪe przydroĪne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c)
1.4.6.

uĪytkowe słuĪące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huĞtawki,
drabinki, Ğmietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym – naleĪy przez to rozumieü obiekt budowlany przeznaczony do
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czasowego uĪytkowania w okresie krótszym od jego trwałoĞci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takĪe obiekt budowlany nie połączony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaĪy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7.

budowie – naleĪy przez to rozumieü wykonanie obiektu budowlanego w okreĞlonym miejscu, a
takĪe odbudowĊ, rozbudowĊ, nadbudowĊ obiektu budowlanego.

1.4.8.

robotach budowlanych – naleĪy przez to rozumieü budowĊ, a takĪe prace polegające na
przebudowie, montaĪu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9.

remoncie – naleĪy przez to rozumieü wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieĪącej
konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych – naleĪy przez to rozumieü urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające moĪliwoĞü uĪytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuĪące oczyszczaniu lub gromadzeniu Ğcieków, a takĪe
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Ğmietniki.
1.4.11. terenie budowy – naleĪy przez to rozumieü przestrzeĔ, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoĞcią na cele budowlane – naleĪy przez to rozumieü tytuł
prawny wynikający z prawa własnoĞci, uĪytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowĊ – naleĪy przez to rozumieü decyzjĊ administracyjną zezwalającą na
rozpoczĊcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niĪ budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy – naleĪy przez to rozumieü pozwolenie na budowĊ wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów czĊĞciowych i koĔcowych, w miarĊ
potrzeby, rysunki i opisy słuĪące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąĪkĊ obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montaĪu – takĪe dziennik montaĪu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – naleĪy przez to rozumieü dokumentacjĊ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniĊtym – naleĪy przez to rozumieü teren zamkniĊty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a)

obronnoĞci lub bezpieczeĔstwa paĔstwa, bĊdący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw WewnĊtrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b)

bezpoĞredniego wydobywania kopaliny ze złoĪa, bĊdący w dyspozycji zakładu górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej – naleĪy przez to rozumieü pozytywną ocenĊ techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatnoĞü do stosowania w budownictwie.
1.4.18. właĞciwym organie – naleĪy przez to rozumieü organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właĞciwoĞci okreĞlonych w
rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym – naleĪy przez to rozumieü wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodnoĞci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całoĞü uĪytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego – naleĪy przez to rozumieü organy okreĞlone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inĪynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póĨn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – naleĪy przez to rozumieü teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrĊbnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie – naleĪy przez to rozumieü kwotĊ naleĪnoĞci wnoszoną przez zobowiązanego za okreĞlone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właĞciwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montaĪowej) – naleĪy przez to rozumieü drogĊ specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usuniĊcia po ich zakoĔczeniu.
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1.4.24. dzienniku budowy – naleĪy przez to rozumieü dziennik wydany przez właĞciwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzĊdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeĔ i okolicznoĞci zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez WykonawcĊ robót, upowaĪniona do kierowania
robotami i do wystĊpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialnoĞü za prowadzoną budowĊ.
1.4.26. rejestrze obmiarów – naleĪy przez to rozumieü – akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąĪkĊ z
ponumerowanymi stronami, słuĪącą do wpisywania przez WykonawcĊ obmiaru dokonanych robót w
formie wyliczeĔ, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium – naleĪy przez to rozumieü laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbĊdne do
przeprowadzania niezbĊdnych badaĔ i prób związanych z oceną jakoĞci stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach – naleĪy przez to rozumieü wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieĪ róĪne
tworzywa i wyroby niezbĊdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodnoĞci – naleĪy przez to rozumieü zgodnoĞü wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeĞli granice tolerancji nie zostały okreĞlone – z przeciĊtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – naleĪy przez to rozumieü wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie – naleĪy przez to rozumieü uprawnioną osobĊ prawną lub fizyczną bĊdącą autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji – naleĪy przez to rozumieü roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
1.4.33. czĊĞci obiektu lub etapie wykonania – naleĪy przez to rozumieü czĊĞü obiektu budowlanego zdolną
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uĪytkowych i moĪliwą do odebrania i przekazania
do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych – naleĪy przez to rozumieü ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – naleĪy przez to rozumieü grupy, klasy, kategorie okreĞlone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika ZamówieĔ
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póĨn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i
praktykĊ 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 bieĪącą kontrolĊ jakoĞci i iloĞci wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urządzeĔ technicznych, jak równieĪ przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcĊ urządzeĔ
technicznych i maszyn, okreĞlająca rodzaje i kolejnoĞü lub współzaleĪnoĞü czynnoĞci obsługi,
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uĪytkowanie.
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieĪ składnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeĔstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniaü roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjĊte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych
organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejnoĞci
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 iloĞci jednostek przedmiarowych robót
podstawowych.
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1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moĪliwe do odebrania pod
wzglĊdem iloĞci i wymogów jakoĞciowych oraz uwzglĊdniają przyjĊty stopieĔ scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku ZamówieĔ – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamówieĔ publicznych. Składa siĊ ze słownika głównego oraz słownika
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okreĞlania przedmiotu zamówienia przez
zamawiających z ówczesnych PaĔstw Członkowskich UE stało siĊ obowiązkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówieĔ publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okreĞlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upowaĪniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie okreĞlonym w
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie okreĞlony w
przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü ich wykonania oraz za ich zgodnoĞü z dokumentacją
kosztorysową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie okreĞlonym w dokumentach umowy przekaĪe Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaĪe dziennik budowy oraz
komplet SST.
1.5.2. ZgodnoĞü robót z dokumentacją kosztorysową i SST
Dokumentacja kosztorysowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choüby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieĪnoĞci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejnoĞü ich
waĪnoĞci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moĪe wykorzystywaü błĊdów lub opuszczeĔ w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomiü Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają byü zgodne z dokumentacją kosztorysową i
SST.
WielkoĞci okreĞlone w dokumentacji kosztorysowej i w SST bĊdą uwaĪane za wartoĞci docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach okreĞlonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą byü jednorodne i wykazywaü zgodnoĞü z okreĞlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczaü dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie bĊdą zgodne z dokumentacją
kosztorysową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakoĞü elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aĪ do
zakoĔczenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bĊdzie utrzymywaü tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, porĊcze, oĞwietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne Ğrodki niezbĊdne
do ochrony robót, wygody społecznoĞci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrĊbnej zapłacie i przyjmuje siĊ, Īe jest włączony w
cenĊ umowną.
1.5.4. Ochrona Ğrodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znaü i stosowaü w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony Ğrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoĔczeniowych Wykonawca bĊdzie:
a) utrzymywaü teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmowaü wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie siĊ do przepisów i norm dotyczących
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ochrony Ğrodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bĊdzie unikaü uszkodzeĔ lub uciąĪliwoĞci dla
osób lub własnoĞci społecznej, a wynikających ze skaĪenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
nastĊpstwie jego sposobu działania.
Stosując siĊ do tych wymagaĔ, Wykonawca bĊdzie miał szczególny wzgląd na:
1)
2)

lokalizacjĊ baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
Ğrodki ostroĪnoĞci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moĪliwoĞcią powstania poĪaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpoĪarowa
Wykonawca bĊdzie przestrzegaü przepisy ochrony przeciwpoĪarowej.
Wykonawca bĊdzie utrzymywaü sprawny sprzĊt przeciwpoĪarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne bĊdą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostĊpem osób trzecich.
Wykonawca bĊdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poĪarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własnoĞci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronĊ instalacji i urządzeĔ zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właĞciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeĔ w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uĪytkowników oraz bĊdzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bĊdzie odpowiadaü za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeĔ podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciąĪeĔ osi pojazdów
Wykonawca stosowaü siĊ bĊdzie do ustawowych ograniczeĔ obciąĪenia na oĞ przy transporcie gruntu,
materiałów i wyposaĪenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbĊdne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły bĊdzie o kaĪdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąĪenie osiowe nie bĊdą dopuszczone na
ĞwieĪo ukoĔczony fragment budowy w obrĊbie terenu budowy i wykonawca bĊdzie odpowiadał za naprawĊ
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. BezpieczeĔstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca bĊdzie przestrzegaü przepisów dotyczących bezpieczeĔstwa i higieny
pracy.
W szczególnoĞci wykonawca ma obowiązek zadbaü, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagaĔ sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bĊdzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzĊt i
odpowiednią odzieĪ dla ochrony Īycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje siĊ, Īe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagaĔ okreĞlonych powyĪej nie podlegają
odrĊbnej zapłacie i są uwzglĊdnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bĊdzie odpowiedzialny za ochronĊ robót i za wszelkie materiały i urządzenia uĪywane do robót
od daty rozpoczĊcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie siĊ do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znaü wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paĔstwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i bĊdzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzeĞnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bĊdzie przestrzegaü praw patentowych i bĊdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagaĔ prawnych odnoĞnie wykorzystania opatentowanych urządzeĔ lub metod i w sposób
ciągły bĊdzie informowaü Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleĔ i inne
odnoĞne dokumenty.
2.

MATERIAŁY

2.1. ħródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub Ğwiadectwa badaĔ laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badaĔ okreĞlonych w SST w celu
udokumentowania, Īe materiały uzyskane z dopuszczalnego Ĩródła spełniają wymagania SST w czasie
postĊpu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniaü wymagania jakoĞciowe okreĞlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleĔ od właĞcicieli i odnoĞnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek złóĪ miejscowych, włączając w to Ĩródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyü Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczĊciem eksploatacji złoĪa.
Wykonawca przedstawi dokumentacjĊ zawierającą raporty z badaĔ terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodĊ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za spełnienie wymagaĔ iloĞciowych i jakoĞciowych materiałów z
jakiegokolwiek złoĪa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Īe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków
umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjĊte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Īwiru bĊdą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoĔczeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bĊdą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagaĔ umowy lub wskazaĔ Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Ĩródeł materiałów bĊdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakoĞciowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakoĞciowym zostaną przez WykonawcĊ wywiezione z terenu
budowy, bądĨ złoĪone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
KaĪdy rodzaj robót, w którym znajdują siĊ nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc siĊ z jego nieprzyjĊciem i niezapłaceniem.
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bĊdą one potrzebne do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakoĞü i właĞciwoĞü do robót i były
dostĊpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów bĊdą zlokalizowane w obrĊbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
JeĞli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moĪliwoĞü zastosowania róĪnych rodzajów materiałów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moĪe byü
póĨniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.

SPRZĉT

Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakoĞü wykonywanych robót. SprzĊt uĪywany do robót powinien byü zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadaü pod wzglĊdem typów i iloĞci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakoĞci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnoĞü sprzĊtu bĊdzie gwarantowaü przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okreĞlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umową.
SprzĊt bĊdący własnoĞcią Wykonawcy lub wynajĊty do wykonania robót ma byü utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoĞci do pracy. BĊdzie spełniał normy ochrony Ğrodowiska i przepisy dotyczące jego
uĪytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzĊtu
do uĪytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
JeĪeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moĪliwoĞü wariantowego uĪycia sprzĊtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacjĊ przed uĪyciem sprzĊtu. Wybrany sprzĊt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moĪe byü
póĨniej zmieniany bez jego zgody.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Ğrodków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakoĞü wykonywanych robót i właĞciwoĞci przewoĪonych materiałów.
Liczba Ğrodków transportu bĊdzie zapewniaü prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreĞlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bĊdą spełniaü wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąĪeĔ na osie i innych parametrów technicznych. ĝrodki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąĪeĔ na osie mogą byü dopuszczone przez
właĞciwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uĪytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bĊdzie usuwaü na bieĪąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczĊciem robót wykonawca opracuje:
− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składaü siĊ z czĊĞci opisowej i graficznej
stanowiący załącznik do planu bioz,
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− plan bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
− projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz
za jakoĞü zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnoĞü z dokumentacją
kosztorysową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
5.2.1. NastĊpstwa jakiegokolwiek błĊdu spowodowanego przez WykonawcĊ w wykonywaniu robót zostaną,
jeĞli wymagaü tego bĊdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez WykonawcĊ na własny koszt.
5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bĊdą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w SST, a
takĪe w normach i wytycznych.
5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót bĊdą wykonywane przez WykonawcĊ nie
póĨniej niĪ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groĨbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.

KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakoĞci
Do obowiązków Wykonawcy naleĪy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakoĞci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
moĪliwoĞci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, SST.
Program zapewnienia jakoĞci winien zawieraü:
−

organizacjĊ wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

−

organizacjĊ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

−

plan bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia,

−

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

−

wykaz osób odpowiedzialnych za jakoĞü i terminowoĞü wykonania poszczególnych elementów robót,

−

system (sposób i procedurĊ) proponowanej kontroli i sterowania jakoĞcią wykonywanych robót,

−

wyposaĪenie w sprzĊt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciü prowadzenie badaĔ),
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−

sposób oraz formĊ gromadzenia wyników badaĔ laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takĪe wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formĊ
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

−

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

–

rodzaje i iloĞü Ğrodków transportu oraz urządzeĔ do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

−

sposób i procedurĊ pomiarów i badaĔ (rodzaj i czĊstotliwoĞü, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeĔ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakoĞci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolĊ jakoĞci robót i stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzĊt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbĊdne do pobierania próbek i badaĔ materiałów oraz robót.
Wykonawca bĊdzie przeprowadzaü pomiary i badania materiałów oraz robót z czĊstotliwoĞcią
zapewniającą stwierdzenie, Īe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaĔ i ich czĊstotliwoĞci są okreĞlone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam okreĞlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniü
wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru bĊdzie mieü nieograniczony dostĊp do pomieszczeĔ laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bĊdzie przekazywaü Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągniĊciach dotyczących urządzeĔ laboratoryjnych, sprzĊtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. JeĪeli niedociągniĊcia te bĊdą tak powaĪne, Īe mogą wpłynąü ujemnie
na wyniki badaĔ, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uĪycie do robót badanych materiałów i dopuĞci je
do uĪytku dopiero wtedy, gdy niedociągniĊcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usuniĊte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakoĞü tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badaĔ materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki bĊdą pobierane losowo. Zaleca siĊ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, Īe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byü z jednakowym prawdopodobieĔstwem
wytypowane do badaĔ.
Inspektor nadzoru bĊdzie mieü zapewnioną moĪliwoĞü udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bĊdzie przeprowadzaü dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwoĞci co do jakoĞci, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez WykonawcĊ usuniĊte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badaĔ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek bĊdą dostarczone przez WykonawcĊ i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez WykonawcĊ do badaĔ bĊdą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bĊdą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaü moĪna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badaĔ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piĞmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badaĔ
Wykonawca bĊdzie przekazywaü Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badaĔ jak najszybciej,
nie póĨniej jednak niĪ w terminie okreĞlonym w programie zapewnienia jakoĞci.
Wyniki badaĔ (kopie) bĊdą 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 jakoĞci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u Ĩródła ich wytwarzania. Do umoĪliwienia jemu kontroli zapewniona
bĊdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez WykonawcĊ,
bĊdzie oceniaü zgodnoĞü materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badaĔ
dostarczonych przez WykonawcĊ.
Inspektor nadzoru moĪe pobieraü próbki materiałów i prowadziü badania niezaleĪnie od Wykonawcy, na
swój koszt. JeĪeli wyniki tych badaĔ wykaĪą, Īe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleĪnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badaĔ, albo oprze siĊ wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodnoĞci materiałów i robót z
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badaĔ i
pobierania próbek poniesione zostaną przez WykonawcĊ.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moĪe dopuĞciü do uĪycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeĔstwa wykazujący, Īe zapewniono zgodnoĞü z kryteriami
technicznymi okreĞlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właĞciwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadają deklaracjĊ zgodnoĞci lub certyfikat zgodnoĞci z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeĪeli nie są
objĊte certyfikacją okreĞloną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują siĊ w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaĪda ich partia
dostarczona do robót bĊdzie posiadaü te dokumenty, okreĞlające w sposób jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagaĔ bĊdą odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzĊdowym obowiązującym Zamawiającego i WykonawcĊ
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koĔca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bĊdą dokonywane na bieĪąco i bĊdą dotyczyü przebiegu robót, stanu
bezpieczeĔstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bĊdą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpoĞrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty bĊdą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy naleĪy wpisywaü w szczególnoĞci:
• datĊ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datĊ przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoĞci i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczĊcia i zakoĔczenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudnoĞci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czĊĞciowych i ostatecznych
odbiorów robót,
• wyjaĞnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturĊ powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodnoĞü rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynnoĞci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakoĞci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaĔ z podaniem
kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaĞnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bĊdą przedłoĪone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siĊ.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjĊcia lub zajĊciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siĊ. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnieĔ do wydawania poleceĔ Wykonawcy robót.
[2] KsiąĪka obmiarów
KsiąĪka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postĊpu kaĪdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siĊ sukcesywnie w jednostkach przyjĊtych w kosztorysie
lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci materiałów, orzeczenia o jakoĞci
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badaĔ Wykonawcy bĊdą gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakoĞci. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny byü
udostĊpnione na kaĪde Īyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza siĊ, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastĊpujące dokumenty:
a) pozwolenie na zajĊcie pasa drogowego (chodnika)
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleĔ,
f) plan bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy bĊdą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
ZaginiĊcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bĊdą zawsze dostĊpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na Īyczenie Zamawiającego.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót bĊdzie okreĞlaü faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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 bĊdą wpisane do ksiąĪki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloĞci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoĔczenia wszystkich robót. BłĊdne dane
zostaną poprawione wg ustaleĔ Inspektora nadzoru na piĞmie. Obmiar gotowych robót bĊdzie
przeprowadzony z czĊstoĞcią wymaganą do celu miesiĊcznej płatnoĞci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreĞlonym w umowie.
7.2. Zasady okreĞlania iloĞci robót i materiałów
Zasady okreĞlania iloĞci robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreĞlonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robót.
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7.3. Urządzenia i sprzĊt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzĊt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bĊdą zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzĊt pomiarowy zostaną dostarczone przez WykonawcĊ. JeĪeli urządzenia te lub sprzĊt
wymagają badaĔ atestujących, to Wykonawca bĊdzie posiadaü waĪne Ğwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe bĊdą przez WykonawcĊ utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdraĪania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnoĞnym wymaganiom SST.
BĊdzie utrzymywaü to wyposaĪenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładnoĞci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleĪnoĞci od ustaleĔ odpowiednich SST, roboty podlegają nastĊpującym odbiorom:
a)

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeĔ technicznych,
c)

odbiorowi czĊĞciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koĔcowemu),
e)

odbiorowi po upływie okresu rĊkojmi

f)

odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakoĞci wykonywanych robót oraz
iloĞci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bĊdzie dokonany w czasie umoĪliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postĊpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
GotowoĞü danej czĊĞci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bĊdzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
póĨniej jednak niĪ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
JakoĞü i iloĞü robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badaĔ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czĊĞciowy
Odbiór czĊĞciowy polega na ocenie iloĞci i jakoĞci wykonanych czĊĞci robót. Odbioru czĊĞciowego robót
dokonuje siĊ dla zakresu robót okreĞlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (koĔcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(iloĞci) oraz jakoĞci.
Całkowite zakoĔczenie robót oraz gotowoĞü do odbioru ostatecznego bĊdzie stwierdzona przez
WykonawcĊ wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoĔczenia robót i przyjĊcia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnoĞci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakoĞciowej na podstawie
przedłoĪonych dokumentów, wyników badaĔ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoĞci wykonania robót
z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siĊ z realizacją ustaleĔ przyjĊtych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów czĊĞciowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykoĔczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoĞci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjĊ, Īe jakoĞü wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzglĊdnieniem
tolerancji i nie ma wiĊkszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartoĞü
wykonywanych robót w stosunku do wymagaĔ przyjĊtych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koĔcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowaü nastĊpujące dokumenty:
1.

dokumentacjĊ powykonawczą, tj. dokumentacjĊ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),

3.

protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4.

protokoły odbiorów czĊĞciowych,

5.

recepty i ustalenia technologiczne,

6.

dzienniki budowy i ksiąĪki obmiarów (oryginały),

7.

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaĔ i oznaczeĔ laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakoĞci (PZJ),

8.

deklaracje zgodnoĞci lub certyfikaty zgodnoĞci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeĔstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoĞci (PZJ),

9.

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoĪenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oĞwietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właĞcicielom
urządzeĔ,

10. geodezyjną inwentaryzacjĊ powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopiĊ mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglĊdem przygotowania dokumentacyjnego nie bĊdą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisjĊ roboty poprawkowe lub uzupełniające bĊdą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upływie okresu rĊkojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rĊkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
związanych z usuniĊciem wad, które ujawnią siĊ w okresie rĊkojmi i gwarancjigwarancyjnym i rĊkojmi.
Odbiór po upływie okresu rĊkojmi i gwarancji pogwarancyjny bĊdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglĊdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(koĔcowy) robót”.
9.

PODSTAWA PŁATNOĝCI
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9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatnoĞci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcĊ za jednostkĊ obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjĊtą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatnoĞci jest wartoĞü (kwota) podana przez WykonawcĊ i
przyjĊta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bĊdzie uwzglĊdniaü wszystkie
czynnoĞci, wymagania i badania składające siĊ na jej wykonanie, okreĞlone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót bĊdą obejmowaü:
• robociznĊ bezpoĞrednią wraz z narzutami,
• wartoĞü zuĪytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
• wartoĞü pracy sprzĊtu wraz z narzutami,
• koszty poĞrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieĔ wynikających z postĊpu robót,
(b)

ustawienie tymczasowego oznakowania i oĞwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeĔstwa ruchu,

(c)

opłaty/dzierĪawy terenu,

(d)

przygotowanie terenu,

(e)

konstrukcjĊ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawĊĪników, barier, ozna-kowaĔ i drenaĪu,

(f)

tymczasową przebudowĊ urządzeĔ obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
oczyszczanie, przestawienie,
poziomych, barier i Ğwiateł,
(b)

przykrycie

i

usuniĊcie

tymczasowych

oznakowaĔ

pionowych,

utrzymanie płynnoĞci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)

usuniĊcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

(b)

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.

Ustawy

–

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z póĨn. zm.).

–

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieĔ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

–

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

–

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoĪarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

–

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póĨn. zm.).

–

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Ğrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póĨn.
zm.).

–

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2.

Rozporządzenia

–

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny
zgodnoĞci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

–

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie okreĞlenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaĪnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

–

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzeĞnia 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeĔstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

–

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

–

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

–

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

–

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
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–

10.3.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montaĪu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeĔstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042
).
Inne dokumenty i instrukcje

–

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaĪowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

–

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

–

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny OĞrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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