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1. WSTĘP 

1.1   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót  związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów.  

1.2   Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3   Zakres Robót objętych ST 

 Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

1 TS 01.00 ROBOTY ZIEMNE 

2 TS 02.00 ROBOTY DROGOWE  

3 TS 03.00 ROBOTY TECHNOLOGICZNE - Kanalizacja sanitarna 

4 TS 04.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE - zasilanie energetyczne pompowni ścieków  

W zakresie projektu przewidywana jest budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów wg zestawienia:  

W y s z c z e g ó l n i e n i e  Jedn. Ilość Uwagi 

1. Pompownia ścieków PK-1 w Kromołowie  wraz z  uzbrojeniem towarzyszącym : 

   -  pompownia ścieków PK-1 zamontowana w podziemnym zbiorniku  z polimerobetonu  1500 mm 

    -  przyłącze wodociągowe z rur PE  90 mm L=78 m zakończone hydrantem p.poż.  80 mm 

   - ogrodzenie z bramą wjazdową  L = 22 m 

   - droga dojazdowa z polbruku F = 40,0 m

2

 

   - oświetlenie terenu i linia kablowa energet. zasilająca pompownię ścieków   

 

 

kpl. 

 

 

1 

W pompowni 

zamontowane 2 pompy 

zatapialne o mocu 

P=7,7 kW  każda 

2 Pompownia ścieków PK-2 w Kromołowie  wraz z  uzbrojeniem towarzyszącym : 

   -  pompownia ścieków PK-1 zamontowana w podziemnym zbiorniku  z polimerobetonu  1500 mm 

    -  hydrant p.poż.  80 mm wbudowany na istn. wodoc, PVC  90 mm 

   - ogrodzenie z bramą wjazdową  L = 22 m 

   - droga dojazdowa z polbruku F = 40,0 m

2

 

   - oświetlenie terenu i linia kablowa energet. zasilająca pompownię ścieków   

 

 

kpl. 

 

 

1 

W pompowni 

zamontowane 2 pompy 

zatapialne o mocu 

P=1,8 kW  każda 

3. Rurociąg tłoczny ścieków, w tym : 

  

 

-rurociągi tłoczne ścieków PE  90/5,4 mm układane metodą przewiertu sterowanego  

   (połączenia odcinków rurociągu między załamaniami  w wykopach pionowych umocnionych) 

m 1274 

109+1165 

-rurociągi tłoczne ścieków PE  90/5,4 mm układane w wykopie pionowym umocnionym  

m 457 

wykop wspólny z kan. 

- rurociąg tłoczny PE  90/5,4 mm  (układany w rurze ochronnej PE) 

m 20 przejście pod rz. Swornica 

- rurociąg ochronny  z rur PE  180/10,7 mm układany metodą przewiertu sterpowanego  

m 20 przejście pod rz. Swornica 

- studzienka bet.  1200 mm  z odpowietrznikiem  80 mm i 2 zasuwami nożowymi  80 mm  

kpl. 1  

- studzienka bet.  1200 mm  odwodnieniowa z czyszczakiem  80 mm i 2 zasuwami nożowymi  80 mm  

kpl. 1  

4. Sieć kanalizacyjna grawitacyjna, w tym : 

  

 

- kanały grawitacyjne PVC  200/5,9 mm  (układane w wykopach pionowych umocnionych) 

m 2645  

 - studzienki kanaliz. bet.  1000 mm na kanałach PVC  200 mm 

kpl. 33 

 

 - studzienki kanaliz. z PE  425 mm na kanałach PVC  200 mm 

kpl. 44  

5.  Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne szt. 108 , w tym :   

 

- przyłącza grawitacyjne PVC  160 mm   (układane w wykopach pionowych umocnionych) 

m 724  

- studzienki kanaliz. z PP  425 mm na kanałach PVC  160 mm 

kpl. 109 

 

6.  Przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe szt. 4, w tym :   

 

 - przyłącze ciśnieniowe z rur PE  50 mm 

m 365 

 

 - pompownia przydomowa z PE  800 mm 

kpl. 4 

 

7. Roboty różne , w tym : 

  

 

- odtworzenie nawierzchni dróg , poboczy  i chodników m

2

 14032 

 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te winny być 

traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w  p. 10  poszczególnych  

Specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 

wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, 

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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1.4  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora  Nadzoru. 

1.4.1 Dokumentacja Projektowa 

1) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 

2) Dokumentacja Projektowa - projekt wykonawczy będący w posiadaniu  Zamawiającego (do wglądu). 

3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej. 

Rysunki do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje następujące Rysunki oraz uzyska akceptację Inspektora  

Nadzoru oraz innych odnośnych władz: 

 Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty–2 kpl. (1 oryginał możliwy do skopiowania+1 kopia) 

 Zabezpieczenie ścian wykopów  

 Projekty odwodnień wykopów  (instalacje depresyjne) 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny 

koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

1.4.2  Zabezpieczenie Placu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza 

placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 

szczególności:  

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

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

nieupoważnionych.  

(b) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  W czasie wykonywania Robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

(c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową  

1.4.3  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

     a)   utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

    b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów   i norm  

  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

   lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

   lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych  

   wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

              1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

               2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

               2.1) zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

                   2.2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

                   2.3) możliwością powstania pożaru. 
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1.4.4 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.5  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 

środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.6  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inspektora  Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora  Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez  Zamawiającego.  

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,  a nadzór 

archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Harmonogramu Robót na 

ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie 

zgodnym z postanowieniami Umowy. 

1.4.7  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia  od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadomiony Inspektora  Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę 

wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora  Nadzoru. 

1.4.8  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
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1.4.9   Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora  Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora  Nadzoru 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.4.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 

w sposób ciągły będzie informować Inspektora  Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.11 Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz 

na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na 

osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu 

urządzeń użyteczności publicznej). Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do 

rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca winien dostosować się do 

wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i 

badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co 

nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

1.4.12 Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

1.4.13 Tablice Informacyjne 

Wykonawca robót jest zobowiązany do montażu, konserwacji i demontażu tablicy informacyjnej o 

współfinansowaniu budowy przez Unię Europejską oraz tablicy wymaganej prawem budowlanym, 

umieszczonej na terenie zaplecza Wykonawcy. 

1.4.14 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

1.4.15 Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze budowy, przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń 

ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze 

Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym i 

administracyjnym. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także miejsce magazynowania 

materiałów. Zaplecze Wykonawcy winno być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie placu 

budowy lub miejscu uzgodnionym z Inżynierem, pod warunkiem, że lokalizacja ta będzie na terenie 

gminy Walce. Wykonawca w ramach zaplecza winien zabezpieczyć i urządzić pomieszczenie 

konferencyjne o powierzchni minimum 20 m

2

, przeznaczone na cele Rad Budowy, organizowanych 

cyklicznie. Pomieszczenie to będzie wykorzystywane również na cele spotkań roboczych, posiedzeń i 

uzgodnień z personelem Inżyniera i Zamawiającego. Pomieszczenie to może być wykorzystywane przez 

personel Wykonawcy na cele prowadzenia bieżących rozliczeń kontraktu, sporządzania raportów, 

sporządzania dokumentacji powykonawczej i wykonywania innych czynności przez Wykonawcę, 

Inżyniera lub Zamawiającego w ramach realizowanego kontraktu. Przedmiotowe pomieszczenie winno 

być wyposażone m.in. w:  
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a) stoły konferencyjne z miejscami siedzącymi dla min. 10 osób 

b) jedno stanowisko komputerowe ze standardowym oprogramowaniem, posiadanym przez 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu (m.in. Microsoft Office, program kosztorysowy Norma Pro)  

c) drukarkę laserową dużej wydajności, formatu min. A4, druk obustronny, kolor 

d) kserokopiarkę dużej wydajności formatu A3/A4, druk obustronny 

e) skaner wysokiej rozdzielczości formatu min. A4, kolor 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza, Wykonawca winien ująć w 

Cenie Kontraktowej. Cena kontraktowa winna obejmować także koszt wykonania poszczególnych 

obiektów zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz doprowadzenie i przyłączenie wszelkich 

mediów takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową winny być włączone 

również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów 

w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 

ukończeniu robót. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy 

1.4.16 Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 

drzew i krzewów. Zamawiający udostępni Wykonawcy inwentaryzację zieleni wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami i decyzjami dotyczącymi jej wycinki. Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki 

drzew Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 

Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za 

wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający. Wszelkie prace z zakresu 

utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych 

drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego 

od zinwentaryzowanego na etapie projektowania Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Inżynierowi 

przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia drzew lub krzewów, 

przewidzianych w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca po zakończonych robotach ziemnych odtworzy wszystkie trawniki które uległy 

zniszczeniu w czasie prowadzonych robót.  

1.4.17 Elementy małej architektury 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót na terenach prywatnych posesji zobowiązany jest uzgodnić 

terrmin i czas zajęcia terenu z właścicielami tych posesji oraz sposób rozbiórki i odtworzenia 

elementów małej architektury (ogrodzeń, traktów komunikacyjnych, skalniaków, nasadzeń ozdobnych 

itp.), kolidujących z projektowaną trasą kanalizacji sanitarnej. W ramach cen jednostkowych pozycji 

rozliczeniowych Wycenionego Przedmiaru Robót Wykonawca po zakończonych robotach ziemnych i 

montażowych odtworzy wszystkie elementy małej architektury, które uległy rozebraniu lub zniszczeniu 

w czasie prowadzonych robót. 

2.     MATERIAŁY  

2.1. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora  Nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki :  

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

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

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy.  
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2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora  Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora  Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót            i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 

Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru o swoim zamiarze, co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora  Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora  Nadzoru. 

2.5. Pochodzenie materiałów  

Wszystkie zastosowane materiały muszą pochodzić z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia 

będą wymagane przez Inspektora  Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych robót. 

3.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 

projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora  Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora  Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostanie przez Inspektora  Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  

4.  TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora  Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora  Nadzoru.. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora  Nadzoru.. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora  Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora  Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 

rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora  Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2. Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o Klauzulę Warunków Umowy 

powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki: 

 dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót, 

 wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

 należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 

stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę, 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie                   z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora  Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

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

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 

Inspektorowi Nadzoru;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

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

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

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

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru 

będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora  

Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora  Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora  Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora  

Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać 

próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 

atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające 

atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy   

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego             i 

Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

w porządku chronologicznym. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora  Nadzoru wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora  Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

(2) Zbiorcza Książka Obmiaru 

Zbiorcza Książka Obmiarów (ZKO) stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Zbiorczą Książkę Obmiarów sporządza Wykonawca pod koniec każdego okresu 

rozliczeniowego – poprzez wprowadzanie, w układzie narastającym, ilości robót, wynikających z 

zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru ilości robót (wykazanych w kartach obmiarów), wykonanych w 

danym okresie rozliczeniowym.  Forma Zbiorczej Książki Obmiarów winna być uzgodniona z Inżynierem 

Kontraktu. Wykonawca, dla każdej pozycji rozliczeniowej będzie sporządzał karty obmiarów, których forma 

winna być uzgodniona z Inżynierem. Karta obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie, na podstawie 

bieżących zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z branżowym Inspektorem Nadzoru, 

przed zakryciem każdej części danej pozycji rozliczeniowej. W karcie obmiarów należy zamieścić kompletne 

informacje dotyczące ilości wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym w układzie narastającym (od 

początku kontraktu), a w szczególności wyniki pomiarów bezpośrednich,  obliczenia prowadzące do określenia 

ilości robót i ich wyniki oraz, w uzasadnionych przypadkach, rysunki ilustrujące metodę obliczeń. Szkice z 

inwentaryzacji geodezyjnej, pomiary, notatki, obliczenia i rysunki, niezbędne do określenia ilości Robót, 

wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, winny być załączone do karty obmiarów. Załącznikami do kart 

obmiarów będą również kopie deklaracji lub certyfikatów zgodności materiałów, atestów, orzeczeń o jakości 

materiałów, recept roboczych oraz kontrolne wyniki badań Wykonawcy.  
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Brak jakiegokolwiek z w/w i wymaganego przez Inspektora Nadzoru załącznika do karty obmiarów może 

stanowić podstawę odmowy Inspektora nadzoru zatwierdzenia robót, ujętych w tej karcie obmiarów i 

odrzucenia przez Inżyniera rozliczenia przez Wykonawcę tych robót, w danym okresie rozliczeniowym. W tym 

przypadku podstawą wprowadzenia robót do Zbiorczej Książki Obmiarów w późniejszym okresie 

rozliczeniowym będzie uzupełnienie przez Wykonawcę brakujących i wymaganych załączników do karty 

obmiarów oraz zatwierdzenie jej przez Inspektora Nadzoru z datą uzupełnienia przez Wykonawcę karty 

obmiarów. Zatwierdzona przez Inżyniera Kontraktu w danym okresie rozliczeniowym Zbiorcza Książka 

Obmiarów, przygotowana przez Wykonawcę i podpisana przez branżowych Inspektorów Nadzoru, stanowi 

podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę Rozliczenia, zgodnie z klauzulą 14.3 [Występowanie o 

Przejściowe Świadectwa Płatności] warunków kontraktowych. 

. (3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora  Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 

(I)-(3) następujące dokumenty:  

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)  protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d)  protokoły odbioru Robót, 

e)  protokoły z narad i ustaleń, 

 f)  korespondencję na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora  Nadzoru i 

przedstawiane  do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 

w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora  Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Inspektora  Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 

osiowej. Długości kanałów będą obmierzone wzdłuż linii osiowej rzutu poziomego jako odległości 

pomiędzy osiami studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla 

danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m

3

 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora  Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora  Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8.  PRZEJĘCIE ROBÓT 

8.1. Procedura Przejęcia Robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora  Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do 

badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki 

wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi 

wymaganiami. Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu  przez Inspektora  Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie 

zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Umową. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór robót należy wykonywać  z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera Kontraktu. 

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera Kontraktu  zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.5. 

 Inżynier Kontraktu wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 

zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Przedstawiciele Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i 

Specyfikacjami. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
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8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Projekt powykonawczy, w tym rysunki z naniesionymi zmianami, zatwierdzonymi przez 

Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Projektanta, 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

 Zbiorcze zestawienie uzyskanych parametrów sieci kanalizacyjnej 

 Pełna dokumentacja filmowa i opisowa z inspekcji kanałów kamerą TVC, przeprowadzonej po 

zakończeniu robót odtworzeniowych nawierzchni drogowych  

 recepty i ustalenia technologiczne,  

 dokumentów przewozowych i odbioru na placu budowy materiałów strategicznych, w tym m.in. masy 

asfaltowej, mieszanek betonowych, prefabrykatów betonowych, żeliwnych zwieńczeń studzienek i rur 

 Dzienniki Budowy i Oświadczenie Kierownika Budowy, 

 Podpisana z datą wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót karta gwarancyjną 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ, 

 deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 instrukcje obsługi i konserwacji, instrukcje BHP i dokumentacje ruchowe (na tyle szczegółowe, 

aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje 

i naprawy danej części robót) 

 Protokół z rozruchu technologicznego całego układu pompowego (5 pompowni i rurociągi tłoczne) 

 Oświadczenia właścicieli posesji i działek, na których zlokalizowano projektowaną kanalizację 

sanitarną, stwierdzających brak uwag do uporządkowania terenu po zakończonych robotach 

budowlanych 

 sprawozdanie techniczne, 

 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, w tym szkice z inwentaryzacji geodezyjnej, 

zbiorcze zestawienie długości wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i mapy, zatwierdzone w 

Ośrodku Geodezji i Kartografii 

 Wszelkie zestawienia wykonanych robót, wbudowanych materiałów, zutylizowanych odpadów itp. 

– w układzie i formie wymaganej przez Inżyniera Kontraktu 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad, stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy" 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować : 

 robociznę bezpośrednią, 
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 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót,  wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty zajęcia 

pasa drogowego, obsługi geodezyjnej, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 

oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 

Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie 

gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT.   

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót 

winna zawerać wszystkie koszty, związane z realizacją Kontraktu na Roboty Budowlane, wynikające z 

treści niniejszej Specyfikacji Technicznej, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową 

10.  DOKUMENTACJA  POWYKONAWCZA 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą w ilości 2 

kompletów w formie drukowanej oraz 3 kompletów na oddzielnych nośnikach pamięci zewnętrznej 

(płyty DVD, pendrive). Szczegółowy zakres dokumentów, z jakich powinna się składać dokumentacja 

powykonawcza został opisany w punkcie 8.5 „Dokumenty do odbioru końcowego Robót” niniejszej 

specyfikacji oraz w pozostałych dokumentach SIWZ (w warunkach kontraktowych, STWiORB, 

projekcie technicznym). Kompletna dokumentacja powykonawcza  w jednym komplecie winna być 

przekazana Inżynierowi Kontraktu co najmniej na 5 dni roboczych przed zgłoszeniem Wykonawcy 

do odbioru końcowego. Pozostałe komplety zostaną powielone i zeskanowane w formacie .pdf po 

potwierdzeniu jej kompletności i poprawności przez Inżyniera Kontraktu. Treść i forma 

dokumentacji powykonawczej musi być uzgodniona z Inżynierem Kontraktu. 

11.  ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy :  

 dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.): 

 ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od momentu 

zakończenia inwestycji.  

Tabliczki znamionowe  

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji 

urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp., 

niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim. 

12.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe.  

Koszty zawarcia ubezpieczeń  ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po 

przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres Umowy w ramach części Wymagania Ogólne 

Przedmiaru Robót. 

13.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania  

         i wszystkich wymaganych Gwarancji  

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji wykonania i wszystkich 

wymaganych gwarancji w ramach Wymagania Ogólne Przedmiaru Robót. 

14.  Koszty zajęcia pasa drogowego  

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót, wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisów ustawy  o drogach publicznych lub innego 

obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót, ponosi 

Wykonawca.  
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15. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się,  iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 

ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 

później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub 

odpowiednimi normami krajów UE. 

 

15.1. Ustawy: 

 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz. 1118 z 

późn. zmianami). 

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. 

zmianami). 

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881). 

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. nr 147, 

poz. 1229). 

e) Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z późn. zmianami). 

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z późn. 

zmianami). 

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

15.2. Rozporządzenia: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004 nr 

195, poz.2011). 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz.1780). 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401). 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.- w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126). 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 z późn. zmianami). 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.- w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 

nr 198, poz.2041 z późn. zmianami). 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.- zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr198, poz.2042). 

15.3. Inne dokumenty i instrukcje: 

a) Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczące danych rodzajów robót, 

b) Aktualne wydania norm polskich PN dotyczące danych rodzajów robót, 

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I÷V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990), 

d) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003, 

e) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

 


