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1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót, pro-
wadzenia robót zwi zanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem robót
przedstawionym pn. zmiana pokrycia dachowego i remont konstrukcji dachu w projekcie
elewacji i przedmiarze robót.

Podstaw  opracowania niniejszej ST s  przepisy obowi zuj cego prawa, normy i zasady wiedzy
technicznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót obj tych ST

ST.  B.01.00.01 Wymagania ogólne - zawiera ogólne wymagania dotycz ce robót.
Dok adny zakres robót obejmuj  Szczegó owe Specyfikacje Techniczne.
Zakres robót obj tych SST zosta  przedstawiony w nast puj cych opracowaniach
Projektów
Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach robót:

1) Specyfikacja Techniczna B.01.00.01. - Wymagania ogólne
2) Szczegó owe Specyfikacje Techniczne
3) Przedmiary robót

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich czynno ci
na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow
SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie odes ania do przepisów prawa
odnosz  si  do wszystkich obowi zuj cych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozpo-
rz dze , Obwieszcze  i innych przepisów prawa miejscowego, które maj  zastosowanie przy re-
alizacji zadania inwestycyjnego, i których pewn  cz  wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w Umowie przeka e Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze projektów budowlanych i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawc
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  pro-
jektow :
- Zamawiaj cego; które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz projektow  doku-

mentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane Wykonawcy,
- Wykonawca; w razie potrzeby wykona egzemplarz projektu powykonawczego ujmuj cy zmiany

dokonane w trakcie wykonania robót.
Wykonawca jest zobowi zany do sporz dzenia na w asny koszt wszelkich powykonawczych
opracowa  wymaganych przez instytucje zewn trzne.
Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawc  musz  zosta  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru lub Zamawiaj cego
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.
Procedur  wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacj  okre li
Zamawiaj cy lub Inspektor nadzoru.

1.4.3.Zgodno  robót z Dokumentacj  Projektow  i ST
Przedmiar, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru i stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho byjednym z nich s  obowi zuj ce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje
kolejno  ich wa no ci   wymieniona   w   „Kontraktowych   warunkach   ogólnych"   („Ogólnych
warunkach umowy"). Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który podejmie
decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i
SST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji.
Cechy materia ów i elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj
projektow  lub SST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y
zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy
W zwi zku z brakiem projektów dotycz cych zabezpieczenia terenu robót budowlanych, ogrodze-
nia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dost pem osób nieuprawnionych Wykonawca jest
zobowi zany:

-przedstawienia Inspektorowi nadzoru lub Zamawiaj cemu projektu zagospodarowania
placu budowy lub   szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania
akceptacji;
-ogrodzenia i utrzymania porz dku na placu budowy;
-w ciwego sk adowania materia ów i elementów budowlanych;
-utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj cych czynno ci zwi zane z
budow  i nienaruszalno  ich mienia s cego do pracy, a tak e zabezpieczy Plac Budowy
przed dost pem osób nieupowa nionych;

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji  kon-
traktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie
utrzymywa     tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie,
sygna y i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo-
eczno ci i innych. W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi
lub wyra nie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru lub Zamawia-

cym. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w  sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru
lub Zamawiaj cym.
Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem nadzoru lub Zamawiaj cym oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilo ciach okre lonych przez Inspektora nadzoru lub Zamawiaj cego, tablic informacyjnych, których
tre  b dzie zatwierdzona  przez Inspektora nadzoru lub Zamawiaj cego projekt.
 Tablice   informacyjne   b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres
realizacji robót.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jestw czony
w cen  kontraktow .

1.4.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i

norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, - mo liwo  powstania po aru

3) Nie u ytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urz dze  emituj cych ha as
przekraczaj cy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy wymagany przez odpowiednie
przepisy wymienione w pkt.   10   ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób   zgodny z   odpowiednimi
przepisami   i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7.Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie
jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urz dze  w czasie trwania budowy.
Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow  Wykonawca b dzie realizowa
roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane  jego
dzia alno ci .
Inspektor nadzoru lub Zamawiaj cy projektu b dzie na bie co informowany o wszystkich umo-

wach zawartych pomi dzy Wykonawc  a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z
asno ci i dróg wewn trznych. Jednak e, ani Inspektor nadzoru lub Zamawiaj cy nie b dzie in-

gerowa  w takie porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wa-
runkach umowy.

1.4.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas    realizacji     robót    Wykonawca    b dzie    przestrzega     przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w  wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie pod-
legaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie ofertowej.
Kierownik budowy przed rozpocz ciem robót jest zobowi zany sporz dzi  lub zapewni  sporz -
dzenie „ Planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia" tzw. „planu bioz", na podstawie „Informacji
dotycz cej    bezpiecze stwa   i    ochrony   zdrowia"   uj tej    w  poszczególnych opracowaniach
Dokumentacji Projektowej. Plan bioz nale y opracowa  zgodnie z wytycznymi okre lonymi w od-
powiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia

ywane do robót, od daty rozpocz cia do daty odbioru robót przez Zamawiaj cego i
Inspektora
nadzoru.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie
przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Je eli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocz  roboty utrzymania nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10.Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie
w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa-
dzenia robót.
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype -
nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub
metod i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedsta-
wiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty post powania, obci -
enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje

Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez In yniera/Kierownika projektu.

1.4.11.Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które
spe nia  maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo ane normy i przepisy

 pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane
inne odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
lub Zamawiaj cego. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musz  by  dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one Inspektorowi nadzoru lub Zama-
wiaj cemu do zatwierdzenia.

1.4.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o zna-
czeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b  uwa ane za w asno
Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  Inspektora nadzoru lub Zamawia-

cego projektu i post powa  zgodnie z jego poleceniami.
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Je eli w wyniku tych polece  Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst pi  opó nienia w robotach,
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali wyd enie czasu wyko-
nania robót i/lub wysoko  kwoty, o któr  nale y zwi kszy  cen  kontraktow .

1.5. Wspólny S ownik Zamówie  (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dzia Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane

451.00000-8 Przygotowanie terenu pod
budow

4511.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i
rozbiórki obiektów

45111.220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111.291-4 Roboty w zakresie zago-
spodarowania terenu

45113.000-2 Roboty na placu budowy

452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich cz ci oraz
roboty w zakresie in ynierii l do-
wej
i wodne4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania
pokry i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty

45261.210-9 Wykonywanie pokry  dachowych

45261.2 adzenie dachów

45261.300-7 adzenie i naprawy i rynien

45261.320-3 adzenie rynien

45261.400-8 Pokrywanie

45261.410-1 Izolowanie dachu

45262.000-1 Specjalne roboty budowlane
inne, ni  dachowe

45262.100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa

45262.110-2 Demonta  rusztowa

45262.120-8 Wznoszenie rusztowa
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45262.520-2 Roboty murarskie

45262.600-7 Ró ne specjalne roboty budowlane

4532.0000-6 Roboty izolacyjne

45321.000-3 Izolacja cieplna

45324.000-4 Tynkowanie

454.00000-1 Roboty wyko czeniowe w
zakresie obiektów

4541.0000-4 Tynkowanie

4542.0000-7 Roboty w zakresie zak adania sto-
larki budowlanej oraz roboty

45421.000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej

45421.113-9 Instalowanie metalowych progów

45421.114-6 Instalowanie drzwi metalowych

45421.120-1 Instalowanie framug i ram
okien z tworzyw sztucznych

45421.125-6 Instalowanie okien z tworzyw
sztucznych

4544.0000-3 Roboty malarskie

45422.100-8 Roboty malarskie

45422.110-1 Malowanie budynków

45422.120-4 Malowanie budowli i zak adanie
ok adzin ochronnych

45422.180-2 Powtórne malowanie

4545.0000-6 Roboty budowlane wy-
ko czeniowe, pozosta e

1.6. Okre lenia podstawowe
- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
- SST - Szczegó owa Specyfikacja Techniczna
- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu,   stwierdzaj ca jego przydatno
do stosowania w budownictwie
- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych,
- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów jedno ladowych i
samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu
- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budow  (lub równowa ny dokument zawiadomienie
o przyj ciu zg oszenia robót) wraz z za czonym projektem (szkicem) budowlanym, dziennik
budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby rysunki i opisy s ce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi ga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metod
monta u - tak e dziennik monta u
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- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporz dzona przez Wykonawc  robót zgodnie z
obowi zuj cym Prawem Budowlanym, ujmuj ca ca  robót wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-
czymi

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
- Dzie  - ka dy z dni kalendarzowych rozpoczynaj cy si  i ko cz cy o pó nocy
- Dzie  roboczy - ka dy z dni kalendarzowych z wyj tkiem dni ustawowo wolnych od pracy
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  upowa niona do kierowania robo-

tami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiaj cego do kontrolowania prawid owo ci

wykonywania robót zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, Projektem Budowlanym i Specy-
fikacj  Techniczn

- Ksi ga obmiaru - akceptowany przez Zamawiaj cego zeszyt z numerowanymi stronami sta-
nowi cy dokument budowy, w którym dokonuje si  okresowych wylicze  i zestawie  robót.
Wpisy w ksi dze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, budowla sta-
nowi ca ca  techniczno u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami b  obiekt ma ej
architektury

- Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich   ilo ci
przypadku   zmiany   parametrów   przyj tych  w  przedmiarze   robót,   albo obliczenia warto ci
robót dodatkowych, nieobj tych przedmiarem

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawc  potwierdzon  odpowiednim
dokumentem

- Odbiór cz ciowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegaj cych zakryciu i
zanikaj cych, a tak e dokonywania prób i sprawdze  instalacji, urz dze  technicznych i prze-
wodów kominowych. Odbiorem cz ciowym nazywa si  tak e odbiór cz ci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadaj cym si  do u ytkowania, przed zg oszeniem do odbioru ca ego
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór ko cowy"

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno ci, zwanych te  „odbiorem
ko cowym", polegaj cym na protokolarnym przyj ciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osob  lub grup  osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyzna-
czon  przez inwestora, ale nie b  inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Od-
bioru dokonuje si  po zg oszeniu przez kierownika budowy faktu zako czenia robót budowlanych,

cznie z zagospodarowaniem i uporz dkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyle-
ych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji

powykonawczej
- Plac budowy - przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z przestrzeni  zaj-

mowan  przez urz dzenia zaplecza budowy,
- Teren zamkni ty - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego,
- Pod e gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wyst puj cy pod obiektem budowlanym
- Pod e geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespól warstw, które powsta y w sposób naturalny

lub pod wp ywem ró nych procesów geologicznych
- Podwykonawca - ka da osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla cz ci robót lub

ka da inna osoba,   której   cz  robót zosta a podzlecona za zgod
- Zamawiaj cego, a tak e prawni nast pcy tych osób, ale nie adna inna osoba wyznaczona przez

te osoby
- Pozwolenie na budow  - decyzja administracyjna zezwalaj ca na rozpocz cie i prowadzenie

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego
- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba b ca autorem dokumentacji

budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacji –
- Przedmiar robót - cz  sk adowa dokumentacji projektowej zawieraj ca szczegó owe wyliczenie

przewidzianych do wykonania robót
- Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
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naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego
- Roboty - wszystkie czynno ci i us ugi maj ce na celu zapewnienie prawid owego i terminowego

zako czenia realizacji inwestycji
- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod

wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót
- Wyrób budowlany - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach    bu-

dowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania   lub   zastosowania   w
sposób   trwa y   w   obiekcie   budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób   pojedynczy lub
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym ca  u ytkow ,

- Zarz dzaj cy realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w istotnych po-
stanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez zamawiaj cego, upo-
wa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania  umow  w zakresie okre lonym w
udzielonym pe nomocnictwie PZJ - Program Zapewnienia Jako ci BHP - Bezpiecze stwo i Hi-
giena Pracy BI OZ - bezpiecze stwo i ochrona zdrowia.

2. MATERIA Y

2.1. Uwagi ogólne
Przy wykonywaniu robót budowlanych mog  by  stosowane wy cznie wyroby budowlane o w a-
ciwo ciach u ytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spe nia  wymagania podstawowe okre lone w art.
5 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo budowlane. Materia y powinny by  zgodne z wymaganiami okre lonymi
w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca robót zobowi zany jest przedstawi  Inspektorowi
nadzoru szczegó owe informacje o ródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urz dze
przewidywanych do realizacji robót - w ciwe oznaczonych, posiadaj cych certyfikat na znak
bezpiecze stwa, certyfikat zgodno ci, deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  a tak e prawnie inne
okre lone dokumenty.

2.1.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub
wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi zany jest do prowa-
dzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z do-
puszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicz-
nych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie
materia ów z jakichkolwiek z    miejscowych,   w czaj c w to   ród a wskazane przez Zama-
wiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed roz-
pocz ciem eksploatacji z a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych mate-
ria ów z jakiegokolwiek z a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe
warunków umowy stanowi  inaczej.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b
formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu
robót. Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
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miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad
odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.
Eksploatacja    róde     materia ów    b dzie    zgodna    z    wszelkimi    regulacjami prawnymi
obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do
robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako  i w ciwo  do robót i
by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania materia ów

 zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów
materia ów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogólne zwi zane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sk adowaniem i kontrol  jako ci materia ów i wyrobów

2.2.1. Sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one potrzebne
do robót, by y zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do
robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiaj cego. Je eli okre lone ma-
teria y wymagaj  zabezpieczenia ze wzgl du na szkodliwy wp yw czynników zewn trznych to  przy
sk adowaniu Wykonawca zabezpieczy te materia y w sposób odpowiedni dla wyst puj cych za-
gro . Wszelkie miejsca sk adowania powinny by  doprowadzane do stanu pierwotnego.
Tymczasowo sk adowane materia y z rozbiórki, do czasu, gdy b  one wywiezione na sk adowi-
sko, do zak adu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiaj cego, musza zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem rodowiska i miejsca sk adowania.

2.2.2. Kruszywo / piasek/ inne materia y sypkie
Kruszywa i inne materia y sypkie nale y sk adowa  na utwardzanym i odwodnionym pod u w
sposób zabezpieczaj cy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszywa.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom

2.3.1. Materia y nieszkodliwe dla otoczenia
Materia y i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawc  na plac budowy, które nie uzyskaj
akceptacji Inspektora nadzoru b  niezw ocznie usuni te z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiaj cym, Inspektor nadzoru   mo e   zezwoli
Wykonawcy   na  wykorzystanie   materia ów   lub   elementów budowlanych Nie odpowiadaj cych
wymaganiom okre lonym w Dokumentacji Projektowej iSST.

2.3.2. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do

ycia.
Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym
od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów
na rodowisko.
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szko-
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dliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych   wbudowania.   Je eli   wymagaj   tego   odpowiednie przepisy Zamawiaj cy
powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa -
stwowej.
Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacj  Projektow
i ST, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiaj cy.

2.3.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z
terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka dy rodzaj robót,
w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne
ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i nie zap aceniem.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z
ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym   w
Dokumentacji    Projektowej,    SST,    PZJ    lub    projekcie    organizacji robót zaaprobowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewi-

dzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisani
dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru
uzyska jego akceptacje przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
umowy, zastan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót.

3.2. Sprz t, który mo e by  u yty do wykonywania robót (podstawowy)
Wykaz podstawowego sprz tu, który mo e by  u yty do wykonywania robót zawieraj  poszcze-
gólne SST.

3.3. Pozosta y sprz t i sprz t zamienny
Dopuszcza si  stosowanie ka dego innego sprz tu ni  wymieniony w SST, który b dzie spe nia
wymagania Projektu Budowlanego. Sprz t zamienny powinien umo liwia  wykonanie robót w
sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwa ludzi i rodowiska. Nie do-
puszcza si  do wykorzystania sprz tu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który móg by
spowodowa  powstanie dodatkowych uci liwo ci dla ludzi i rodowiska. Je eli technologia wy-
konania robót przewiduje u ycie konkretnego sprz tu nale y bezwarunkowo stosowa  si  do za-
lece  Projektantów i stosowa  tylko zalecany przez nich sprz t.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie   na  jako   wykonywanych   robót   i   w ciwo ci   przewo onych materia ów. Liczba
rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w Do-

kumentacji Projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umow . Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  do-
puszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowa-
nych odcinków dróg na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarz du Dróg. Wy-
konawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
rodkami transportu na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy
Wykonawca zobowi zany jest do stosowania wy cznie takich rodków transportu poziomego, jakie
nie powoduj  uszkodze  przewo onych materia ów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych)
oraz urz dze .
Liczba i rodzaje rodków transportu nale y okre li  w projekcie organizacji robót. Powinny one za-
pewni  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w szczegó owych specyfikacjach
technicznych.

4.1.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania rodków transportu pionowego ustalonych w specy-
fikacjach technicznych. W razie braku takich ustale  Wykonawca ustala rodki transportu piono-
wego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.
Wybór rodków transportu pionowego wymaga szczególnej staranno ci przy realizacji robót w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zak adów.

4.2. Transport materia ów
4.2.1. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki powinien odbywa  si  zgodnie z norm  PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej   w pojemnikach   samochodowych (gruszkach) mieszaj cych j  w czasie jazdy powinien
by  tak zorganizowany, aby wy adunek mieszanki nast powa  bezpo rednio nad miejscem jej u o-
enia. Na miejsce u enia transport za pomoc  pomp. Transport mieszanki nie mo e spowodowa :

- segregacji sk adu mieszanki,
- zmian sk adu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- zmiany temperatury nie wi cej ni  5°C.
Czas trwania transportu powinien spe nia  wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by  wbudowana nie pó niej ni :
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by  zachowane wymagania:
- mieszanka powinna by  dostarczona na miejsce u enia bez prze adunku,
- pojemniki u yte do przewo enia mieszanki powinny zapewnia  mo liwo  stopniowego ich
opró nienia oraz by atwe do czyszczenia i przep ukania,
-przewo enie mieszanki w pud ach samochodów ci arowych jest niedopuszczalne.

4.2.2. Rury, kszta tki, elementy z tworzyw sztucznych
Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Wy adunek rur w wi zkach wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigu z
belk  uniemo liwiaj  zaciskanie si  zawiesi na wi zce. Nie wolno stosowa  zawiesi z lin meta-
lowych lub cuchów. Gdy rury zosta y za adowane teleskopowo (rury o mniejszej rednicy we-
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wn trz rur o wi kszej rednicy) przed roz adunkiem wi zki nale y wyj  rury „wewn trzne".
Gdy rury s  roz adowywane pojedynczo mo na je zdejmowa  r cznie (do rednicy 250 mm) lub
z u yciem podno nika wid owego.
Nie wolno rur zrzuca  lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa  na ca ej

ugo ci na pod odze pojazdu. Pojazd musi posiada  wsporniki boczne w rozstawie max. 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowa  si  na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mog  by
nara one na dodatkowe obci enia. Je eli d ugo  rur jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko
nawisu nie mo e przekroczy  1 m.
Rury o mniejszych rednicach i ci arze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy mo na
przenosi  r cznie. Niedopuszczalne jest ci gniecie rur po ziemi. Nale y w trakcie transportu chroni
rur  przed kontaktem z ostrymi kraw dziami.
Kszta tki i elementy z tworzyw sztucznych mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu do-
stosowanymi do gabarytów przewo onych materia ów. Materia y nale y przewozi  w sposób za-
bezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.3. Transport kruszywa / piasku / materia y sypkie
Kruszywa, piasek i inne materia y sypkie mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w
sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Stal i elementy stalowe
Stal i elementy stalowe nale y przewozi rodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materia ów. Przewo one elementy stalowe nale y zabezpieczy  przed spadaniem ze
rodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób trzecich.

4.2.5. Transport pozosta ych materia ów
Sposób transportu pozosta ych materia ów zawieraj  poszczególne SST.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umow  oraz za jako  zastoso-
wanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow  przed-
miarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi   odpowiedzialno    za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projek-
towej lub wskazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek   b du   spowodowanego   przez   Wykonawc    w wytyczeniu   i wy-
znaczaniu robót zostan  je eli wymaga  b dzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawc  na w asny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawc  od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót

  oparte   na   wymaganiach   sformu owanych   w   dokumentach   umowy, dokumentacji pro-
jektowej i w ST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgl dni wyniki bada  materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz
inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .
Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej   ni  w czasie przez niego  wyzna-
czonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Nie przewiduje si  robót przygotowawczych geodezyjnych
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5.3. Roboty rozbiórkowe,
Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej

przez w ciwy organ. Roboty rozbiórkowe wi kszych lub bardziej skomplikowanych obiektów bu-
dowlanych nale y prowadzi  na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót,
którego zakres Wykonawca musi uzgodni  z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy
Wykonawca   zobowi zany jest   do   opracowania b    zapewnienia   opracowania projektu or-
ganizacji placu budowy. Projekt sk ada si  z cz ci opisowej i graficznej.

Cz  opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielko  potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazy-

nowej, zadaszonej oraz sk adowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla
budowy, przemieszczania placu budowy np. wzd  trasy itp.,

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,
3) sposób dostarczania materia ów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia i

innych,
4) wielko  potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,
6) zasady o wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o wietlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilo  podr cznego sprz tu ga niczego,
8) warunki i miejsca sk adowania humusu i ziemi z wykopów, a tak e zasady gromadzenia i

usuwania odpadów z placu budowy,
9) zabezpieczenie rodowiska przyrodniczego.

Cze  graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zaj cia cz ci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sk ado-

wisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przy czenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów

odbioru, a tak e odprowadzenia cieków,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprz tu ga niczego, hydrantów, przeciwpo arowych zbior-

ników wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegó owe zestawienie ilo ci robót z charakterystyk  techniczn
2) metody i systemy wykonania robót z uwzgl dnieniem rodków realizacji, jak: materia y,

maszyny i urz dzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urz dze ,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materia ów i prefabrykatów,
6) instrukcje monta owe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowa  i deskowa .

5.6. Projekt technologii i organizacji monta u
Nie przewiduje si

5.7. Czynno ci geodezyjne na budowie

Nie przewiduje si

5.8. Roboty pozosta e
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Sposób wykonywania robót zawieraj  poszczególne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu
budowy
Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworze  zalicza si :

a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i   odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu  Inspek-
torowi  nadzoru  i wprowadzeniem  dalszych zmian  i  uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
b)w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
c) przygotowanie terenu, d)rozbiórki istniej cych nawierzchni i elementów zagospodarowania,
e) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego,
f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania,
g) usuni cie materia ów i oznakowania,
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowi zany do likwidacji
placu budowy i pe nego uporz dkowania terenu wokó     budowy.

Uprz tni cie terenu   budowy    stanowi    wymóg    okre lony    przepisami administracyjnymi o
porz dku.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu   Zapewnienia   Jako ci,   w   którym   przedstawi   on   zamierzony sposób wykonywania
robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekaza-
nymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
a)cz  ogóln  opisuj

-organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

       -bezpiecze stwo i higien  pracy,
       -wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpo-

wiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, system
(sposób i procedur )   proponowanej   kontroli i sterowania  jako ci  wykonywanych robót,

       -wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), sposób oraz form
gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steru-

cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi; b) cz
szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i   ilo    rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia-
ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i   ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
- sposób   i   procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mie-
szanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
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- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom,
- zasady i sposób gospodarowania odpadami,

6.1.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, za-
opatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo e za da  od Wykonawcy prze-
prowadzenia   bada    w   celu   zademonstrowania,   e   poziom   ich   wykonywania jest zadowa-
laj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie,   e   roboty wykonano   zgodnie   z wymaganiami zawartymi   w Do-
kumentacji Projektowej, ST i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w normach, wytycz-
nych i ST. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i
sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .
Inspektor nadzoru b dzie mia  dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn
ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych ma-
teria ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wyko-
nawca.

6.1.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mia  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych ma-
teria ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, a nie kwestionowane materia y nie zostan  przez
Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty dodatkowych bada  pokrywa Wyko-
nawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzane przez Inspek-
tora nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora
nadzoru b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do
pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada
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Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada
jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym programem zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostar-
czonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla   celów  kontroli jako ci   i   zatwierdzenia,   Inspektor  nadzoru   uprawniony jest  do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.  Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie
ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczo-
nych przez Wykonawc . Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania
niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka e raporty Wykonawcy

 niewiarygodne,   to   Inspektor   nadzoru   poleci   Wykonawcy   lub   zleci   niezale nemu labo-
ratorium   przeprowadzenie  powtórnych   lub  dodatkowych  bada ,   albo  oprze  si  wy cznie   na

asnych   badaniach   przy   ocenie   zgodno ci   materia ów   i   robót   z dokumentacj  projektow
i ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek
poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.1.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które spe niaj  wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególno ci materia y po-
siadaj ce:

a) certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, ze zapewniana zgodno  z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w a-
ciwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracje zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy je eli nie s  obj te certy-
fikacj  okre lon  w pkt. a, i które spe niaj  wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na spe nienie
wymaga  podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wed ug tradycyjnie uzna-
nych zasad sztuki budowlanej. Dopuszcza si  do stosowania wyroby spe niaj ce wymaga-
nia art.   10 ust.   2 i   3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materia ów, dla których zgodnie z powy szymi zasadami s  wymagane okre lone
dokumenty, to ka da partia materia ów dostarczona do robót budowlanych b dzie posiada  te
dokumenty. Dokumenty te b  jednoznacznie okre la y cechy materia u.
Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych bada  b
dostarczone przez Wykonawc  Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj
powy szych wymaga  b  odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a)   Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie   od   przekazania   Wykonawcy   terenu   budowy   do   ko ca   okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która
dokona a zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne,
dokonane trwa  technik  w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez
przerw.
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Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczane kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
- zgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i hamonogramów robót,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-
botach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i osta-
tecznych odbiorów robót,

- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
i dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych bada  z
podaniem, kto je przeprowadza ,
- inne istotne informacje a przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .
Decyzje   Inspektora   nadzoru   wpisane   do   dziennika   budowy   Wykonawca podpisuje   z
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odno nie dziennika prowadzenia budowy s  zamieszczone
w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach
przyj tych w kosztorysie i wpisuje si  do rejestru obmiarów.

c) Dzienniki laboratoryjne
Nie przewiduje si  prowadzenia dzienników laboratoryjnych

d) Pozosta e dokumenty
Do dokumentów budowy zalicza si  oprócz wymienionych w punktach (1)-K3) nast puj ce doku-
menty:

- pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
- protoko y przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protoko y odbioru robót,
- protoko y z narad i ustale ,
- korespondencja na budowie,
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty   budowy   b  przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
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w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów i urz dze .

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Badania, kontrole i pomiary nale y prowadzi  zgodnie z wymaganiami ST, obowi zuj cymi prze-
pisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami producentów.
Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
odpowiedni  cz stotliwo ci  zaakceptowan  przez Inspektora nadzoru.
W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :

- badanie odleg ci od s siaduj cych budowli i jej zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osiowego,
- sprawdzanie zgodno ci z dokumentacj  projektow  zastosowanych materia ów.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  pro-
jektow  przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci
inaczej.
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgod  Inspektora
nadzoru termin powiadomienia mo e by  krótszy.
Wyniki obmiaru b  wpisane do rejestru obmiarów, jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie, nie zwalniaj  Wykonawcy od obowi zku uko czenia
wszystkich robót.
 B dne dane zastan  poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi mie.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p at-
no ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawc  i Inspektora nadzoru.

7.2.Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  mierzone poziomo

wzd  linii osiowej. Jednostki ilo ci robót i materia ów powinny by  zgodne z kosztorysem lepym
(przedmiarem).

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny by
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy b  dostarczane przez Wykonawc . Je eli urz dzenia lub sprz t
wymagaj  bada  atestuj cych lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca b dzie
posiada  wa ne wiadectwa wymaganych bada .
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym
okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary b  przeprowadzane przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a
tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.   Obmiar robót podlega-

cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nie-
odzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   obj to ci   b  uzupe nione odpowiednimi szki-
cami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do -
czone w formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru robót:
a) odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
b) odbiór cz ciowy
c) odbiór ostateczny
d) odbiór pogwarancyjny,
e) odbiór po up ywie okresu r kojmi.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wy-
konawca wpisem   do   dziennika budowy i jednoczesnym   powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg o-
szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacj  projektow  ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikaj ce lub ulegaj ce zakryciu - jako  wbudowanych materia ów oraz ich zgodno
z   wymaganiami   Dokumentacji   Projektowej,    ST   oraz   atestami   producenta   i normami
przedmiotowymi.

8.2.1. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wyko-
nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie  umo liwiaj cym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym    powiadomieniem    Inspektora    nadzoru.    Odbiór    b dzie przeprowadzony
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacj  projektow  ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty zanikaj ce lub ulegaj ce zakryciu:
a) jako ci   wbudowanych   materia ów   oraz   ich   zgodno ci   z   wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
b) wykonanie izolacji,
c) przygotowanie i wykonanie pod a.
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8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych musz  obejmowa  w
szczególno ci:
a)   przewody kominowe - dymowe, spalinowe i wentylacyjne, Przy dokonywaniu bada , prób i od-
biorów nale y uwzgl dni  zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz „Wa-
runkach technicznych wykonywania i odbioru robót".

8.4. Odbiór cz ciowy i odbiór etapowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót.
Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
Robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilo ci i jako ci cz ci robót stanowi cych z regu y ca  tech-
niczn . Podzia  budowy na odcinki lub etapy kwalifikuj ce si  do odbiorów etapowych dokonuje si  w
czasie projektowania organizacji robót.
Roboty do odbioru cz ciowego lub etapowego zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.5. Rozruch technologiczny
Nie przewiduje si .

8.6. Dokumentacja powykonawcza,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji pro-
jektowej umo liwiaj cej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W
sk ad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodz :

1) pozwolenie na budow ,   projekt budowlany,   projekt wykonawczy i   inne projekty, przedmiar
robót,   pozwolenie na u ytkowanie,   decyzja   o warunkach zabudowy   i zagospodarowania
terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urz dowe zwi zane z realizacj  obiektu,
3) orygina  dziennika budowy z dokumentami, które zosta y w czone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik monta u (rozbiórki) je eli by  prowadzony,
5) protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,
6) protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych,
7) wyniki bada , prób (np. rozruchowych) i sprawdze , protoko y odbioru instalacji i urz dze
technicznych oraz przewodów kominowych,
8) dokumentacja   powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kie-
rownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzysz cych oraz protoko y odbioru i prze-
kazania tych robót w cicielom urz dze ,
10)o wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodno ci  wykonania  obiektu  budowlanego z  projektem  budowlanym  i warunkami
pozwolenia na budow  oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nale ytego stanu i porz dku terenu budowy, a tak e - w razie korzy-
stania - ulicy, s siedniej nieruchomo ci, budynku lub lokalu, o w ciwym zagospoda-
rowaniu terenów przyleg ych, je eli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzale -
niona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

11)aprobaty techniczne - deklaracje zgodno ci - oraz certyfikaty na znak bezpiecze stwa „B"
dla materia ów i urz dze , Je eli w trakcie realizacji obiektu zasz a potrzeba wykonania ma-

cych istotne znaczenie opracowa , ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to nale y je
czy  do dokumentacji powykonawczej.
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8.7. Odbiór ostateczny robót

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilo ci, jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.7.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgod-
no ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzu-
pe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupe niaj cych lub robót
wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W   przypadku   stwierdzenia    przez   komisj ,    e   jako    wykonywanych    robót   w po-
szczególnych   asortymentach   nieznacznie   odbiega   od   wymaganej   dokumentacj  projektow
i ST z uwzgl dnieniem tolerancji i  nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne  obiektu,
komisja  dokona   potr ce ,   oceniaj c  pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do
wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru osta-
tecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce elementy:

a) Dokumentacj  Projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow  je eli
zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y),
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i

ewentualnie PZJ,
e) deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST, SST

i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzaj ce mo liwo  stosowania u ytych
materia ów w budownictwie,

f) opini  technologiczn  sporz dzan  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów
za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych oraz protoko y odbioru i prze-
kazania tych robót w cicielom urz dze  (sieci),

h) inne dokumenty wymagane obowi zuj cymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzane przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.8. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny

dzie    dokonany    na    podstawie    oceny    wizualnej    obiektu    z uwzgl dnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.7. „Odbiór ostateczny robót".

8.9. Odbiór po okresie r kojmi
Pod koniec okresu r kojmi Zamawiaj cy oraz w ciciel obiektu zorganizuj  odbiór „po okresie

kojmi". Do odbioru tego nale y przygotowa  nast puj ce dokumenty:
- umow  o wykonaniu robót budowlanych,
- protokó  odbioru ko cowego obiektu,
- dokumenty potwierdzaj ce usuni cie wad zg oszonych w trakcie odbioru ko cowego

obiektu -je eli by y zg oszone wady,
- dokumenty dotycz ce wad zg oszonych w okresie r kojmi oraz potwierdzenia usuni cia tych
wad,
- wszelkie inne dokumenty niezb dne do przeprowadzenia czynno ci odbioru.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Szczegó owe zasady rozliczania i p atno ci za wykonane roboty zostan  okre lone w umowie
zawartej pomi dzy Zamawiaj cym i wybranym Wykonawc .

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Informacje podstawowe
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Bran owych (NB) oraz innych przepisów zwi zanych z po-
szczególnymi rodzajami robót zawieraj  Szczegó owe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (t.j Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz.
1163 ze zmianami.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z 30.04.2004r.
ze zmianami)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (Dz.U.nr 204 poz.2087 z 2004 r).
Ustawa z dnia 12 wrze nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002r ze zmia-
nami).
Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz. U.nr 132 poz.
622 z 20.11.1996 r. z pó n. zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z pó n.
zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z20.06.2001 r.
z pó n. zmianami).
Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpiecze stwie produktów (Dz. U. nr 15 poz.179 z
2000 r. z pó n. zmianami).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pó n.
zmianami)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229
z 2002 r. z pó n. zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
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oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.ze zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 15.06.2002 r.) z
pó n. zmianami.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bez-
piecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z 2003 r.).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych prze-
pisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpo a-
rowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121, poz. 1138 z 16.06.2003
r.).
Rozporz dzenie    Ministra    Spraw    Wewn trznych    i    Administracji    w    sprawie przeciw-
po arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz.U. nr 121, poz.1139 z 16.06.2003r).
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji w sprawie wyrobów s cych do
ochrony przeciwpo arowej, które mog  by  wprowadzone do obrotu i stosowane wy cznie na
podstawie certyfikatu zgodno ci (Dz. U. nr.... z 22.04.1998 r.)

Rozporz dzenie    Rady    Ministrów  w    sprawie    rodzajów   urz dze     technicznych podlega-
cych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z pó n. zmianami). Roz-

porz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.) Rozporz dzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodno ci wyrobów budow-
lanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpie-
cze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z pó n. zmianami).

Mgr in . Tadeusz Dyrla
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