
ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 

Nazwa projektu „Dobudowa balkonów do istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego ” 

 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Specyfikacja Techniczna ST-00 Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane na 

podstawie: „Projektu dobudowy balkonów do istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego”. 

 

Lokalizacja inwestycji: 
 

19-500 Gołdap , ul. Armii Krajowej 34 

Działka  nr 943/6 i 943/63, obręb Gołdap 2 , m.Gołdap, powiat gołdapski, województwo warmińsko-mazurskie 

 

Inwestor: 
 

Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 34,  

ul. Armii Krajowej 34 

19-500 Gołdap 

 

Jednostka projektowa 
 

MW-PROJEKT Michał Wołyniec 

Ul. Górna 4/26 

19-500 Gołdap 

 

 

Opis istniejący terenu 
 
Teren objęty zadaniem zabudowany jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wyposażony w niezbędną 
infrastrukturę techniczną.  
Teren płaski. Obszar objęty opracowaniem spełnia funkcję mieszkalną.  
 

Opis terenu projektowanego 
 

 Teren dokoła budynku pozostaje bez zmian. Inwestycja nie kolidują z podziemną infrastrukturą. 
 

Charakterystyka projektowanych robót. 
 
Projektuje się dobudowę balkonów  do budynku mieszkalnego wielorodzinnego.  

Po zakończeniu robót uporządkować teren przyległy do budynku. 

 

1.3 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentów Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych 

Robót . 

 

Jeżeli w którymkolwiek z dokumentów stanowiących część dokumentacji przetargowej podany jest typ, wskazanie 

producenta, użycie nazwy własnej - należy przez to rozumieć, iż Wykonawca dostarczy, zamontuje 

materiał/urządzenie lepsze lub równoważne do wymienionego w dokumentacji. 

 

 

 



1.4 Zakres Robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót dla poszczególnych asortymentów robót . 

 

Jeżeli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji przedmiaru robót , należy wykonać ją zgodnie z 

odpowiednimi normami i wiedzą techniczną. 
 

Nazwy i kody Robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45453100-8 Roboty renowacyjne elewacji  

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
45111220-6 Roboty przy usuwaniu gruzu i papy 

 

Stosowanie Wymagań Ogólnych 
 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Wymaganiami podanymi w poszczególnych 

Specyfikacjach Technicznych (ST). Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00 są postanowienia 

podstawowe dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych. 

 

Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (ST-00) są Specyfikacje Techniczne (ST) zawierające szczegółowe wymagania 

wykonania robót . 

  

Jeżeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczącym szczegółowych warunków wykonania Robót nie 

podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót , należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami 

ogólnymi. 

 

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże). 

 

Stosowanie przepisów w ST 

 

Specyfikacje Techniczne uwzględniają aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do 

wymienionych Robót . Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia norm i przepisów, jeżeli zmiana nastąpiła do 

dnia lub w trakcie realizacji inwestycji. 

 

1.5 Określenia podstawowe 
 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie; 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa 

obiektu budowlanego. 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość 
techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Cena Kontraktowa – wynagrodzenie podane jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, zdefiniowana zgodnie z 

zapisami Aktu Umowy i dokumentów powiązanych. Jeśli gdziekolwiek w niniejszych ST pojawia się pojęcie ceny 

ofertowej należy ją rozumieć jako Cenę Kontraktową 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 



Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja Projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia – w skrócie DP dokumentacja w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129 z późn. zmianami); 

Dokumenty Wykonawcy - oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, 

podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze technicznym, dostarczane przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych na mocy Kontraktu. 

Dostawy - oznaczają sprzęt wykonawcy, materiały, urządzenia i roboty tymczasowe lub każde z nich z osobna, 

dostarczane dla potrzeb robót budowlanych 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraźnie nie 

zaznaczono, że jest inaczej przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu; 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót , 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, wykonawcą i 

projektantem; 

Dzień - oznacza dzień kalendarzowy, a „rok" oznacza 365 dni. 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego 

stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest 

stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości 

lub części założonych procesów technicznych. 

Inspektor nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrole, jakości i ilości wykonywanych robót , bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. Osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 

Inspektorem nadzoru, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Inżynier - (równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu) oznacza osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego i wymienioną w załączniku do oferty do pełnienia funkcji Inżyniera dla potrzeb kontraktu, lub inną 
osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [zmiana inżyniera] 

warunków kontraktowych FIDIC. Funkcja inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa 

Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 

inwestorskiego". 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów;  

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania wód; 

Kierownik budowy - osoba upoważniona do kierowania robotami zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego; 

Kontrakt - oznacza kontrakt na roboty projektowe, budowlane, inne. Zawsze ilekroć w niniejszych warunkach 

używany jest termin „Kontrakt" oznacza także „umowę" w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w 

Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP. 

Koszt - oznacza wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez Wykonawcę robót budowlanych na terenie budowy 

lub poza nim, włącznie z narzutami i innymi obciążeniami, lecz z wyłączeniem zysku. 

Kraj - oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się teren budowy, gdzie mają być wykonywane 

roboty stałe. 

Książka Obmiarów - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę robót budowlanych na terenie budowy 

pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania robót budowlanych. Rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 

badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót . 



Mapa zasadnicza - Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym 

rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci 

uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. 

Materiały – przedmioty wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem urządzeń, niezbędne do wykonania robót zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, które 

wykonawca robót budowlanych ma dostarczyć na mocy kontraktu, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część 
robót stałych, włącznie z materiałami, które nie wymagają montażu. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 

liniowego; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych; 

Personel Wykonawcy - oznacza przedstawiciela wykonawcy robót budowlanych, oraz cały personel zatrudniony 

przez wykonawcę robót budowlanych na terenie budowy, który może składać się z kadry, robotników, oraz innych 

pracowników Wykonawcy robót budowlanych oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkie inne osoby 

pomagające Wykonawcy robót budowlanych w wykonywaniu robót budowlanych. 

Personel Zamawiającego - oznacza Inżyniera i wszystkie osoby zatrudnione przez Zamawiającego oraz wszystkie 

inne osoby o których Inżynier lub Zamawiający powiadomią Wykonawcę, że mają być traktowane jako personel 

zamawiającego. 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - oznacza dokument opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

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

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej, 

dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez 

upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne 

lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

Prawo - oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Prawo Budowlane - oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami, 

regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego 

przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Program Zapewnienia Jakości - oznacza dokument, w którym Wykonawca robót budowlanych przedstawia 

zamierzony sposób wykonywania robót budowlanych, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót budowlanych zgodnie z rysunkami, projektem budowlanym, projektem 

wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 

Projekt Budowlany - oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 
którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 

462). 

Projekt Wykonawczy - oznacza opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany.  

Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 

ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę robót budowlanych w kontrakcie lub 

wyznaczoną przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z klauzulą 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy] Warunków 

Kontraktowych FIDIC, działającą w imieniu Wykonawcy robót budowlanych. 

Przedstawiciel Zamawiającego - pełnomocnik powołany przez Zamawiającego odpowiedzialny za realizację 
kontraktu, przedstawiciel Zamawiającego, co jest tożsame z definicją „Kierownik Projektu". 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na terenie planowanej inwestycji; 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, 

kolej, rurociąg itp.; 



Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 

wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót . 

Roboty Budowlane - oznacza stałe i tymczasowe roboty budowlane, które mają zostać wykonane (włączając 

urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone) dla osiągnięcia założonych celów co jest tożsame z definicją 
roboty. 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które Wykonawca robót budowlanych ma wykonać na mocy kontraktu. 

Roboty Tymczasowe oznaczają wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, poza sprzętem wykonawcy robót 

budowlanych, potrzebne na terenie budowy dla wykonania i ukończenia robót budowlanych oraz usunięcia wad. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez, lub w imieniu 

Zamawiającego zgodnie z kontraktem. 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego 

uzbrojenia; 

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych", włączony do kontraktu, zawierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzędzia i inne przedmioty potrzebne dla wykonania i 

ukończenia robót budowlanych oraz usunięcia wszelkich wad. Sprzęt wykonawcy nie obejmuje jednak robót 

tymczasowych, sprzętu Zamawiającego urządzeń, materiałów i innych przedmiotów, stanowiących roboty stale lub 

do nich przeznaczonych. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych według wymagań kontraktu. 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w kontrakcie jako 

tworzące część terenu budowy. 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z terenem budowy znajdująca się w obszarze oddziaływania 

robót budowlanych; 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym 

od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 

nie połączony trwale z gruntem, jak:, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny, oraz środki transportu, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część 
robót stałych. 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe, 

elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Waluta miejscowa - oznacza walutę kraju. 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym 

na potrzeby zamówień publicznych; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową; 
Wykonawca robót budowlanych- oznacza firmę/osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła kontrakt w 

sprawie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, co jest tożsame z definicją Wykonawca. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zamawiający - oznacza osobę wymienioną w załączniku do oferty jako zamawiający oraz jego prawnych 

następców. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą Inwestor. 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, potwierdzające 

dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 
Zmiana - oznacza każdą zmianę w robotach projektowych, czy budowlanych, poleconą lub zatwierdzoną jako 

zmiana. 

Używane skróty należy czytać następująco: DP - dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu 

zamówienia, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie napięcie, SN – średnie napięcie, WO – 

Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, IT- Instytut Techniki Budowlanej, BHP- bezpieczeństwo i higiena 



pracy podczas wykonywania robót budowlanych i eksploatacji obiektu, plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

1.6 Podstawowe wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót , bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie. 

 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego kontraktem zgodnie z Ustawą Prawo 

budowlane, obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami kontraktu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

jakość prowadzenia robót oraz za ich zgodność z Aktem Umowy, z dokumentacją projektową, wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inżyniera. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót i 

projekt organizacji robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane roboty budowlane. 

 

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 

Polecenia Inżyniera 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. 

 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na terenie budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych inżynierów, 

robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania 

niezbędnego do wdrożenia projektu. 

 

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 Inżyniera. 

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w kontrakcie, zatwierdzonych dokumentach wykonawcy, a także w normach i wytycznych. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie 

mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem, jako obszary robocze. 

 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez Inżyniera. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 

robót . 

 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

  

Podstawą wykonania robót objętych umową jest: 

 

• Podpisany akt umowy, 

• Opis Przedmiotu Zamówienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z 

Dokumentacją Projektową w znaczeniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

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

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 (tekst jednolity Dz.U. 2013 

nr 0 poz. 1129)., 

• Projekt budowlany z elementami wykonawczymi inwestycji udostępniony przez Zamawiającego, 

 

 



 
 
1.6.1 Teren budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 

dokumentacji projektowej i komplet ST. 

 

Teren budowy winien być przygotowany zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane oraz aktach 

wykonawczych do niej, jak i w przepisach odrębnych, w szczególności, normujących zagadnienia bezpieczeństwa 

życia i zdrowia ludzi, zabezpieczenia mienia, ochrony środowiska. 

Warunkiem rozpoczęcia robót na terenie budowy jest powiadomienie przez Wykonawcę z odpowiednim 

wyprzedzeniem zainteresowanych stron (w tym między innymi właścicieli nieruchomości, na których realizowane 

będą roboty, właścicieli infrastruktury technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia robót, przewidywanym terminie 

ich zakończenia, uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie 

prowadzenia robót . 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 

właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty. 

 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 

przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 

również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców 

terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia uzasadnionych roszczeń stron trzecich, powstałych w wyniku działań 
Wykonawcy związanych z realizacją niniejszego kontraktu. 

 

1.6.2 Oznakowanie terenu budowy 
 

1.6.2.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia 
 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r. Nr 108 poz.953 z późn. zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz.2042) 

zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia 

zgodnych z ww. rozporządzeniem (jeżeli takie oznakowanie jest prawnie wymagane). 

 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem. 

 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje - w miejscach i ilościach uzgodnionych z 

Inżynierem - tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej. Każda z tych tablic 

będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. 

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

 

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest wliczony w cenę przetargową. 
 

 

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i przejęcia robót . W szczególności Wykonawca 

zastosuje się do niżej podanych wymagań. 
 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 



b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Inżynierem 

c) 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, również dla terenów i obiektów przyległych do terenu 

budowy 

d) Wszystkie urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające winny być zaakceptowane przez Inżyniera 

e) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

f) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów prowadzących 

do terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 

podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

g) Wykonawca opracuje i uzgodni z Inżynierem zabezpieczenie istniejących dróg i chodników w otoczeniu 

budowy. 

h) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi dojazdowe. 

i) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 

opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową. 
j) Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 

doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. 

k) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót . Przez cały 

ten okres urządzenia i ich elementy oraz drogi dojazdowe będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

Inżyniera. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. 

l) Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 

doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 

1.6.4 Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i sprzęt używany do robót od daty 

rozpoczęcia do daty protokolarnego odbioru końcowego robót. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby zrealizowane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

1.6.5 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 
 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy, 

budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, 

na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły 

należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. 
 

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi i Zamawiającemu po jednym 

egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas 

wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie 

dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera. Po uzgodnieniu 

terminu wizji z Inżynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które uczestniczyć mają w 

wizji. 

 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót zostaną 
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby 

uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 
 

1.6.6 Zabezpieczenie zieleni 
 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to będzie ona 

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera lub odpowiednie władze. 

 



1.6.7 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robót 
 

Jeśli wymagać tego będzie realizacja robót, Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 

na czas budowy oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg i odnośnych władz. 

 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekty te powinny być aktualizowane przez Wykonawcę na bieżąco. 

 

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizację ruchu zastępczego i zabezpieczenie robót na 

czas budowy. 

 

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia robót i zlikwiduje po zakończeniu robót wszelkie 

objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót oraz związany 

ze zmianą organizacji ruchu system znaków i sygnałów drogowych. 

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, a w 

programie robót uwzględni odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

na czas realizacji robót . 

 

Koszty zajęcia pasa drogowego w drogach publicznych na czas prowadzenia robót, wyliczonego zgodnie z ustawą z 

dnia 21.03.1985r. „O drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr 0, poz.260 z 2013r.) będzie ponosił Wykonawca 

przez czas zajęcia tych dróg. 

 

Zajmujący pas Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za prowadzone roboty w pasie drogowym, ponosi 

związane z tym opłaty oraz odpowiedzialność za wady spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót oraz jest 

obciążany ewentualnymi kosztami usuwania tych wad. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie wszelkich materiałów będących podstawą wystąpienia do 

właściwego miejscowo Zarządu Dróg o naliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego. Wykonawca umieści na swój 

koszt ogłoszenia o planowanych zmianach organizacji ruchu. 

 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, które zostały uszkodzone 

lub zdemontowane w trakcie realizacji robót . 

 

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do 

placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z 

prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi.  

 

1.6.8 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy 
 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie, 

szczególnie zasad i przepisów BHP, zabezpieczeń p.poż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego 

Inspektora Sanitarnego. 

 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, 

włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

 

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biuro, magazyn użyć elementów lub modułów 

prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, 

tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 

 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie 

przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a 

śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

 

Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać uzgodnieniu w ramach 

projektów organizacji ruchu. 

 

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

administracyjnym itp. 

 



Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. Koszty związane z 

urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być rozłożone proporcjonalnie we 

wszystkich pozycjach przedmiaru robót . 

 

Wykonawca będzie na bieżąco informował Inżyniera o wszystkich umowach zawartych z właścicielami 

nieruchomości, dotyczących ich wykorzystywania przez Wykonawcę do celów związanych z realizacją robót. 

Inżynier ani Zamawiający nie będą ingerować w takie porozumienia, o ile nie będą one w sprzeczności z 

obowiązującym prawem lub warunkami kontraktu. 

 

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona (jeśli będzie taki wymóg 

Użytkownika) : 

 

• Ogrodzenie zaplecza budowy  

• Ogrodzenie składu materiałów 

 

W cenę kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 

tymczasowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu 

budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, 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 kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych 

należy do obowiązków Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza 

budowy, terenu budowy, kontrola wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów.  

 

1.6.9  Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót . 
 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez zainteresowane jednostki, 

będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą prace budowlane. 

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacją zadania przez przedstawicieli poszczególnych instytucji, 

jeśli takie opłaty będą naliczone. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji następujących dokumentów:   

• projekt organizacji robót,  

• szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  

• planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 

techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera oraz harmonogramem robót . 

 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  

• projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót . 

 

Opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót i finansowania (w formacie do uzgodnienia z 

Zamawiającym po podpisaniu kontraktu) musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej 

i ustaleń zawartych w kontrakcie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 

kontrakcie. 

 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 

głównych obiektów i zadań kontraktowych. Harmonogram może być w miarę potrzeb korygowany w trakcie 

realizacji robót . 



 

Opracowany przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca powinien przedstawić 
do akceptacji przez Inżyniera. Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) i zawierać takie informacje jak: 

 

• stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,  

• stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,  

• plan działania w przypadku nagłych wypadków, 

• plan działania w związku z organizacją ruchu,  

• działania przeciwpożarowe, 

• działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 

•  zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku, 

• działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi, 

• inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót . 

 

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego i zobowiązany 

jest uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym prowadzone były roboty 

budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia terenu. 

 

Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań związanych z organizacją prac 

przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w cenę kontraktową 
 

1.6.10  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami Inżyniera. 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli 
jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga 

uzupełnienia Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do 

akceptacji Inżyniera. 

 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 
część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność dokumentów 

określona w warunkach kontraktowych. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji tych dokumentów. 

 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową. 
 

Dane określone w ST i w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub dokumentacją 
projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót , to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją 
techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inżynier może zaakceptować 
takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 



 

1.6.11  Ochrona środowiska 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 

• stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566), 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2001 nr 

62, poz. 627) 

• stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013, poz. 21) 

• stosować się do Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826) 

 

W okresie trwania robót wykonawca będzie: 

 

• utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

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

powstałych w następstwie jego sposobu działania 

• Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, możliwością powstania pożaru. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy 

prowadzić w porze dziennej. 

 

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, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

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

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

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

właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.6.12  Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych 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. 

 

1.6.13  Ochrona stanu technicznego własności obcej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i 

nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców 



tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących 

ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót , uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, 

urządzeń i instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu 

tych, budowli, urządzeń i instalacji. 

 

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia robót w ich pobliżu. 

 

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót lub na 

skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt 

naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 

Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia robót w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury przedstawiono w 

punkcie 5.4 niniejszej ST. 

 

1.6.14  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 będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania robót należy wziąć pod 

uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 

 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone przez niego nawierzchnie w zasięgu oddziaływania 

procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

 

1.6.15  Bezpieczeństwo prowadzenia prac 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi, program zapewnienia bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 

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

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP oraz 

innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 

• Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

• Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

•  Odpowiednie drogi dojazdowe na teren budowy i oświetlenie 

• Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków 

• Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 

jadalnymi, łazienkami i toaletami 

• Właściwe zabezpieczenia p.poż robót i urządzeń terenu budowy 

 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i 

spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na terenie budowy. 



 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

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

 

BIOZ winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, 

stref pracy i przemieszczania się maszyn; 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót ;  

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia; 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych; 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości; 

organizacji pracy na budowie; 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. 

 

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

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.6.16  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy . 

W szczególności: 

 

• Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i zapewnić właściwe 

warunki pracy i warunki sanitarne. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na 

terenie budowy. 

• Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, powinni 

legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji. 

• Pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony 

indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy 

 

Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo-montażowych należy, z uwagi na specyfikę robót zwrócić uwagę m in. na : 

 

• właściwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy - 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401) 

• zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych 

• wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z wymogami 

producentów,  

• oświetlenie miejsc pracy, drogi na terenu budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami 

• stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i urządzeń 
wymienionych w rozdziale 3 ww. rozporządzenia 

• zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed dostępem osób 

niezatrudnionych 

• właściwe oznakowanie miejsc pracy - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

28.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr 

169, poz. 1650) 

• zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia, oraz 

zapewnienie środków pierwszej pomocy w pobliżu miejsc pracy - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 

jednolity Dz U. 2003 Nr 169, poz. 1650) 

• zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu - Rozporządzenie 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr 169, poz. 1650) 



• zabezpieczenie terenu prac przez wydzielenie i wyraźne oznakowanie terenu przy robotach rozbiórkowych 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz U. 2003 Nr 169, poz. 1650) 

 

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

 

• upadek osób z wysokości, 

• transport pionowy materiałów i elementów (uderzenia lub przygniecenia przez przemieszczane elementy i 

materiały podczas prac), 

• porażenia prądem elektrycznym  

• potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie, 

• Obsługa urządzeń może być dokonywana tylko przez pracowników posiadających odpowiednie szkolenia 

stanowiskowe. 

 

Kierownik budowy zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem 

Robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów Robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

 

Jeżeli na tym samym terenie budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej Wykonawców, to winien być 
ustanowiony koordynator ds. bhp. 

 

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym 

poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy 

na budowie. 

 

Przy organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy zatrudnianiu 

młodocianych. 

 

Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych . 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.6.17  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót . 

 

Wykonawca uwzględni podczas realizacji również wytyczne uzgodnień, decyzji uzyskanych przez Zamawiającego 

na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. 

 

W różnych miejscach specyfikacji technicznych podane są odnośniki do norm krajowych normy te winny być 
traktowane jako integralna część specyfikacji technicznych i czytane w połączeniu z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami, w których są wymienione. 

 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia 

robót . 

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca. 

 

Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 



 

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów. Wykonawca jest w myśl ustawy „O odpadach" wytwórcą 
odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek 

prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu 

ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, 

zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami 

 

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. 

 

Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0, 

poz. 21). 

 

Przy realizacji robót, odpadem jest grunt z robót ziemnych nie nadający się do wykorzystania, elementy z rozbiórki 

pokrycia i poszycia dachu, polepa oraz skute elementy elewacji. 

 

Wykonawca posegreguje materiał zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206), ogłoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 

ustawy o odpadach i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania 

tego rodzaju odpadów. 

 

Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich nadmiar) 

Wykonawca jest obowiązany usunąć z terenu budowy. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie składowisko 

odpadów dla materiałów uzyskanych z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie 

składowania, przerobu lub utylizacji tych materiałów. 

 

 

Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów, zgodnie z ustawą, do dokumentów 

odbioru częściowego. 

 

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, które mają odpowiednie 

pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez Wojewodę lub Prezydenta Miasta. 

 

Czynną biologicznie warstwę ziemi składować tak, aby po zakończeniu budowy mogła być ponownie wykorzystana 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie ( tj wywóz + opłaty za 

składowanie) nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.6.18  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego 

przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 

Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego 

lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

1.6.19  Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 
 

Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

 

• projekt organizacji budowy i robót  

• inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki wykonywanych robót, a 

wymagających zatwierdzenia Inżyniera (np. wnioski materiałowe) 

• Szczegółowe rysunki wykonawcze i uzyska ich akceptację u Inżyniera, jeśli potrzeba wykonania ich 

wyniknie w trakcie prowadzenia Robót budowlanych. 



• Dokumentacje powykonawcze. 

• Projekty tymczasowej organizacji ruchu (jeśli będzie potrzebny) 

• Dokumentacje niezbędne do przeprowadzenia odbiorów przez Zamawiającego. 

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane prawem 

polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót oraz wykona wszelkie opracowania 

niezbędne do ich uzyskania. 

 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią istotne rozbieżności realizowanych robót w stosunku do projektów 

budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Jakiekolwiek zmiany w stosunku do zgłoszenia (jeśli jest wymagane), wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. 
 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Inżyniera. Zatwierdzenie takie nie 

zwalniają Wykonawcy z żadnej odpowiedzialności ponoszonej przez niego, włącznie z odpowiedzialnością za 

błędy, pominięcia, rozbieżności i niedopełnienia. 

 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument 

Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu. 

 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca sporządzi brakujące 

rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w czterech egzemplarzach i 

przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

 

1.6.20  Dokumentacja Budowy 
 

Dokumentację budowy stanowią: 
 

• zgłoszenie budowy obiektu wraz z załączonym projektem budowlanym 

(jeśli jest wymagane),  

• dziennik budowy (wew. opracowanie) 

• dokumentacja projektowa, 

• Komunikaty zgodne z warunkami kontraktu (polecenia, powiadomienia, prośby, zgody, zatwierdzenia, 

świadectwa, itp.); 

• Harmonogram Robót ; 

• Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki kontraktu 

załącznikami; 

• Protokoły z odbiorów;  

• Dokumenty zapewnienia jakości; 

• Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze;  

• Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 

• Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

• Dokumentacja powykonawcza  

• książka obmiarów,  

 

 

Dokumentację budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią: 
 

• Projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem (jeśli jest wymagane) robót budowlanych, będący w posiadaniu 

Zamawiającego. 

• Dokumentacja projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych wchodząca w skład 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), składająca się z: 

 

� Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 

� Przedmiar robót  

� Informacja BIOZ 

� Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 



 

• Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki, 

instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane kontraktem do 

sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę. 
 

1.6.21  Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 

dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z 

zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót . 

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w formie wydruków oraz w formie 

elektronicznej.  

 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 

urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 

przeznaczonych. 

 

1.6.22  Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 
 

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w strefie występowania znanych stanowisk archeologicznych. 

 

Nie występują tu zespoły zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadające wartościowe cechy 

urbanistyczno-architektoniczne. W bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie 

występują obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

wstrzymania robót , powiadomienia Inżyniera i właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz 

postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 

23.07.2003 r z późn. zmianami) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 

roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, Robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych, i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 

badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987). 

 

Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić 
Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod 

płatnym nadzorem archeologiczno – konserwatorskim nad całością prac ziemnych, które należy zlecić odpowiednim 

służbom. 

 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki postawione 

przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie 

postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich 

zastosowaniem. 

 

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 programu robót na ten okres, to 

Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z 

postanowieniami Kontraktu. 

 

1.6.23  Przebudowa urządzeń kolidujących 
 

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

 

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

 

1.6.24  Odprowadzenie wód z pompowania wykopów 
 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. Odwodnienie wykopów i terenu robót leży 

po stronie Wykonawcy. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wykona instalację odwodnienia terenu budowy w 

zakresie wymaganym do prowadzenia prac. Wszelkie koszty z tym związane oraz koszty eksploatacji (koszty zrzutu 

wody, koszty energii elektrycznej itp.) pokrywa Wykonawca. 



1.6.25  Roboty tymczasowe 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 

wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych 

zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje m.in.: 

 

• zagospodarowanie placu budowy,  

• drogi tymczasowe, 

• ogrodzenie placu budowy, 

• odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, 

• zabezpieczenie istniejących obiektów, przyłączenie mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna, 

energia cieplna, teletechnika) związanych z realizacją zamówienia. 

 

Koszty związane z robotami tymczasowymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach 

Przedmiaru Robót 

 

1.6.26  Prace towarzyszące 
 

Koszty związane z robotami towarzyszącymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach  

 

2. MATERIAŁY  
 

2.1 Wymagania podstawowe 
 

Wszystkie wyroby, materiały stosowane przy wykonywaniu robót objętych kontraktem muszą być: 
 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 

budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych – tekst jednolity Dz.U. 2014 Nr 0 poz. 

883) i posiadać wymagane prawem atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, w tym 

również świadectwa dopuszczenia do obrotu 

• odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych ST, 

Dokumentacji Projektowej 

• zgodne ze ST i dokumentacją projektową, a także poleceniami Inżyniera, 

• fabrycznie nowe i nieużywane, pierwszej jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności   

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

• użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do Unii 

Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy dokonywaniu 

odbioru wykonanych robót . 

• Inżynier zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania sformułowane w 

kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

• deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem 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). 

• Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

• charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji 

robót objętych kontraktem podano w wymaganiach szczegółowych poszczególnych ST 

 

W dokumentacji projektowej mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre 

charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, 

spełniające wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy elementami 

zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

Materiały stanowiące odpady, zostaną zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego przeznaczonych. 

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



środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 21). W przypadku konieczności złożenia na odkład (składowania 

na wysypisku odpadów) nieprzydatnych materiałów z rozbiórek lub gruntu, Wykonawca musi wystąpić o określone 

Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego 

materiału lub gruntu (traktowanego, jako odpad). Uwaga – ewentualne wycinki drzew – wg decyzji zezwalających 

na wycinkę. Wywóz drewna w miejsce uzgodnione z Zamawiającym. Każdorazowo Wykonawca uzyska protokół z 

przekazania drewna podmiotom wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów (wyrobów 

budowlanych) przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła 

nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót . 

 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.2 Pozyskiwanie wyrobów budowlanych miejscowych 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie Wyrobów 

budowlanych np. piasku, żwiru z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoża. 

 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót . 

 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie robót . 

 

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać odrzucony przez 

Inżyniera, Wykonawca wbudowuje wówczas Materiał na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

 

2.4 Transport, rozładunek i warunki dostawy 
 

Wyroby budowlane ładowane są w fabrykach na środki transportu przez doświadczonych pracowników przy 

zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za dostarczenie 

ładunku w stanie nieuszkodzonym. 

 

Jednakże, zaraz po dotarciu przesyłki na teren budowy lub inne miejsce przeznaczenia należy skontrolować jej stan 

techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszą być odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym 

bezzwłocznie powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia powstałe w czasie transportu należy zgłaszać bezzwłocznie 

przewoźnikowi na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 

Zapisy w dokumentach przewozowych są niezbędne do przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. 

Uszkodzone elementy powinny być oznaczone i składowane w oddzielnym miejscu. 

 

Sposób rozładunku zależy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialność. 
 

Należy przy tym przestrzegać zaleceń producenta w tym zakresie. 

 

Przed rozpoczęciem rozładunku należy sprawdzić, czy na miejscu znajduje się wystarczająca ilość osób oraz czy ich 

zadania zostały właściwie określone. Należy też sprawdzić, czy sprzęt mechaniczny ma wystarczający udźwig oraz 

czy spełnione są wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 

 

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, 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 Inżyniera. 

 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Inżyniera. 

 

Czas przechowywania materiałów na terenie budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie 

dostaw. 

 

Materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. Na teren budowy nie wolno 

zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

 

• Inżynier otrzymał od Wykonawcy wnioski materiałowe, które zaakceptował 

• Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składowania Materiałów na 

terenie budowy oraz 

• Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

2.6 Kwalifikacje właściwości Materiałów  
 

Każda partia materiałów przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera przed ich użyciem do 

robót. 

 

Materiały muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, deklaracje 

zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa 

itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż w terminie zapewniającym 14 dni 

na ich sprawdzenie przed zamówieniem materiałów na Teren Budowy. 

 

Wykonawca zapewni, iż Materiały dostarczone na teren budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe 

atesty. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów do jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w 

celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera. Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, 

a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem 

jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane 

podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt 

Wykonawcy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a 

istniejących w innych językach. 

 

2.7 Procedury inspekcji wytwórni materiałów i wyrobów budowlanych 
 



Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera 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 Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji. 

 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.8 Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

 

2.9 Znakowanie materiałów itp. 
 

Znakowanie, materiałów, ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami.  

 

3. SPRZĘT 
 

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

na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie 

robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST, PZJ i wskazaniami Inżyniera 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 będzie konserwować Sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

 

Na żądanie Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności będą 
wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia natychmiastowego wstrzymania użytkowania 

przedmiotowego sprzętu i usunięcia z terenu budowy. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót . 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. 

 



Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać odpowiednimi 

zaświadczeniami 

 

4. TRANSPORT 
 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia materiałów w 

taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i poleceniach Inżyniera. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu Drogowego i 

innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. W żadnym wypadku nie można dopuszczać do przeciążenia środków transportu. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na wyposażenie samochodów do przewożenia materiałów sypkich i gruzu; bezwzględnie wymaga 

się, aby miały one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewożonego materiału. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera, będą usunięte z terenu budowy. 

 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej wadze oraz 

powinien regularnie informować Inżyniera o każdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś 
nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami 

Inżyniera. 

 

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą środków 

transportu na terenie i poza terenem budowy (drogi publiczne i dojazdy do terenu budowy). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany opracować: 
 

• Projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy złożony z części opisowej i graficznej, 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 

• Program zapewnienia jakości 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami 

Inżyniera i uzgodnieniami z Zamawiającym, a także usuwania wszelkich wad na zasadach i terminach określonych 

warunkami kontraktu. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót . 

 

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w kontrakcie oraz 

niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

Zakupy urządzeń i materiałów winny być zgodne z zatwierdzonym harmonogramem dostaw. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych 

na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, 

roboty tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była 

zgodna z kontraktem. 

 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie 

mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i 

nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne 

dłużej roboty tymczasowe. 

 

Zapewni możliwość ciągłego, bezpiecznego wejścia do budynku ze wszystkich stron, z których ona istnieje, 

 



Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu budowy do stanu pierwotnego w przypadku 

udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia robót. 

 

Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w kontrakcie 

lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie 

wszystkich części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót 

 

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 Inżyniera 

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach kontraktowych (w tym w szczególności w dokumentacji projektowej i w ST), a 

także w normach i wytycznych. 

 

Polecenie Inżyniera rozumiane jest, jako wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz 

autorskiego biura projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i 

na koszt Wykonawcy. 

 

Przy wykonaniu Robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. W trakcie realizacji należy 

przestrzegać obowiązujących przepisów bhp. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie dokumentacji projektowej i dokładne zrozumienie 

zakresu robót. Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko, co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia 

robót zgodnie z kontraktem. W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. 
 

Wszystkie materiały wbudowane w roboty muszą być nowe i o wymaganej jakości, a jakość wykonania robót będzie 

odpowiadała najwyższym standardom i najbardziej optymalnym technikom budowlano-montażowym. 

 

Informacje odnośnie do charakteru gruntu na terenie budowy oraz przybliżone lokalizacje istniejących instalacji 

podziemnych podano w dokumentacji projektowej. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia 

tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. 

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska informacje i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii 

telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii 

elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie 

przeznaczonym do prowadzenia robót . 

 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nadziemnych i podziemnych winny być wykonywane 

przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. 
 

Zakres zabezpieczeń winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy oraz uzyskać zgodę Inżyniera. 

 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zniszczenia istniejących urządzeń naziemnych lub 

podziemnych, Wykonawca natychmiast naprawi szkody i/lub dokonana niezbędnej wymiany zgodnie z 

wymaganiami odnośnych władz. 

 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed koniecznością poniesienia wszelkich skutków finansowych z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez właścicieli lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do domagania 



się odszkodowań wynikłych z każdego niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócenia zaistniałego w czasie lub w 

związku z wykonywaniem robót zarówno na terenie budowy jak i na terenach sąsiadujących. 

 

5.2 Dokumentacja projektowa 
 

W przypadku gdy będzie to wymagane Zamawiający będzie posiadał dokumentację projektową zgłoszoną do 

administracji architektoniczno - budowlanej. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego jeden komplet tej dokumentacji w wersji papierowej. 

 

5.3 Zgodność robót z dokumentami kontraktowymi 
 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z umową, dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w akcie umowy. 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z kontraktem. Dane określone w kontrakcie będą 
uważane za wartości docelowe. 

 

Cechy Materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy 

materiały roboty nie będą w pełni zgodne ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

5.4 Szczególne zasady prowadzenia robót w sąsiedztwie istniejących obiektów i zieleni 
 

• W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność oraz zabezpieczyć istniejące urządzenia 

podziemne przed uszkodzeniem. 

• Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z liniami energetycznymi kablowymi wykonywać ręcznie, bez 

użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności, a miejsca skrzyżowań zgłosić do 

sprawdzenia przed zasypaniem do właściwego miejscowo Rejonu Energetycznego. 

• Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii urządzeń 
energetycznych oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych, na skutek 

nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urządzeń itp 

• Zachować normatywne odległości, przewidziane przepisami, od istniejących sieci i urządzeń podziemnych. 

• W przypadku prowadzenia robót zagrażających zieleni należy stosować się do poniższych wymagań. 
• Z chwilą przekazania terenu pod roboty budowlane Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie działania i zaniechania oraz ich skutki zamierzone i niezamierzone na tym obszarze. 

 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń na i pod powierzchnią ziemi (jak rurociągi, kable itp.) 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 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. Wykonawca będzie realizować roboty w 

sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dojść i dojazdów do posesji przyległych do terenu budowy. 

 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 

nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający 

nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 

kontrakcie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

Zasady kontroli jakości robót 



Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do kontroli materiałów oraz robót. 

 

Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia 

Jakości (PZJ), 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 Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

Część ogólną opisującą: 
 

• organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót ,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót , 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• 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 jakości wykonywanych robót , 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 

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 

• 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 
 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 

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

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

• 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, Inżynier ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

• Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 
• Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3 Badania i pomiary 
 

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

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w kontrakcie, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. 



 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 

niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.4 Pobieranie próbek do badań 
 

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. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 

Na zlecenie Inżyniera 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 Inżyniera. 

 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

6.5 Opis badań jakie będzie wykonywał inżynier kontraktu 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier 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. 

 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 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 i w 

żadnym stopniu nie obciążą Zamawiającego. 

 

6.6 Wymagania dotyczące wymaganych dokumentów dopuszczających 
 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

 

2) posiadają deklarację zgodności/deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z: 

 

a) Polską Normą, normą zharmonizowaną 
b) aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w punkcie 1) i które spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i ST. 

 

 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte będą wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone 

 



Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy - Inżyniera w dowolnym 

czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania. 

 

Przepisy związane : 

 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2004r Nr 92 poz. 881) 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r O systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 166 poz. 

1360) 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r O ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2003 r nr 229 poz 2275 z 

późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

administracyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity Dz. U. 2004r Nr 249 poz. 2497). 

 

6.7 Opis procedur wprowadzania zmian i poprawek do dokumentacji projektowej 
 

Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za analizę zgłoszonej niezgodności np. przez Wykonawcę i podjęcie decyzji 

o usunięciu niezgodności. 

 

Zmiany i modyfikacje dokumentów są dokonywane przez komórki organizacyjne, które je opracowały. 

 

Zmiany w dokumentach wprowadzają osoby opracowujące dany dokument. Projektant jest odpowiedzialny za 

usunięcie niezgodności lub wprowadzeniu zmian wynikłych podczas realizacji budowy, dokonać ich kwalifikacji 

stosownie do art. 36 a Ustawy Prawo Budowlane. 

 

Zmiany mogą polegać na 

 

• wymianie na nowe dokumenty (dokument uzyskuje statut wydania następnego)  

• wprowadzeniu aneksu (umowy, zamówienia). 

 

Zmiany wprowadzone w dokumentacji projektowej załączonej do zgłoszenia wymagają uzyskania pozwolenia 
na budowę! 
 
6.8 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 

Wykonawca dostarczy własną propozycję określającą metodę realizacji robót tzw. Program robót do zatwierdzenia 

przez Inżyniera z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed datą zamierzonego rozpoczęcia. 

 

W programie robót Wykonawca przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu, dokumentacją projektową, 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 

Program Robót będzie zawierać: 
 

a) część ogólną opisującą: 
 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• 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 i sterowania jakością wykonywanych robót , 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 

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, 



• rodzaje i liczbę 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. 

 

Ponadto w trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 

• Rysunki robocze 

• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  

• Dokumentacja powykonawcza 

 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 

wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 

wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 

Elementy i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą 
wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 

oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inżynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 

projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 

zawarte. 

 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi do sprawdzenia wszystkie dokumenty w formacie A4 lub A3 w ilości 

uzgodnionej z Zamawiającym i Inżynierem. Rysunki robocze będą przedkładane Inżynierowi w czasie 

zapewniającym mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 

sposób, aby Inżynier mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 
 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w 

tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

 

Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące 

informacje: 

 

• Nazwa inwestycji:  

• Nr umowy: 

• Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu  

• Tytuł dokumentu 

• Numer dokumentu lub rysunku 

• Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

• Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 

• Data przekazania 

 

O ile Inżynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim 

podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 

(Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 

sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 

 

Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 

przez nadzór autorski. 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót 



przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót winien być aktualizowany przez Wykonawcę na zasadach i w terminach 

określonych warunkami kontraktowymi i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją 
umowy. 

 

6.9 Dokumentacja Budowy 
 

Dokumentację budowy, w rozumieniu kontraktu, stanowią w szczególności: 

 

a) Zgłoszenie (jeśli było wymagane) wraz z Projektem Budowlanym, 

b) Dziennik budowy (wewnętrzny dokument- niezarejestrowany, do zapisów przebiegu robót) 

c) Protokoły przekazania terenu budowy, 

d) Dokumenty Wykonawcy, 

e) Protokoły z odbiorów, 

f) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

g) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

h) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 

Dziennik Budowy 
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy ustanawianym przez 

Inwestora. 

 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokona zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót , 

• przebieg robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót , z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót , 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

• dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót , 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, z podaniem 

kto je przeprowadził 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał  

• inne istotne informacje o przebiegu robót . 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

zaopiniowania. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

 



Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest jednak stroną 
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót , za wyjątkiem tych, które wynikają z 

zapisów Ustawy Prawo Budowlane. 

 

Pozostałe dokumenty Budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 

 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

c) protokoły odbioru robót , 

d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

g) księga Obmiarów 

h) dokumenty laboratoryjne 

i) rysunki i opisy służące realizacji robót  

 

Księga obmiarów 
 

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze 

robót i wpisuje do księgi obmiarów. 

 

Księgę obmiarów należy prowadzić tylko wówczas, gdy rozliczenie robót nie jest w formie ryczałtu. 

 

Umowy o rozliczenia ryczałtowe z Wykonawcą nie wymuszają prowadzenia księgi obmiarów. 

 

Jeśli Wykonawca będzie prowadził rozliczenia kosztorysem powykonawczym, musi prowadzić księgę obmiaru. 

 

Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót . Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

6.10 Przechowywanie dokumentacji budowy 
 

Wymienione w punkcie powyżej dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją kontraktu 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 Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z dokumentami kontraktowymi, 

Dokumentacją projektową i STWiORB w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót . Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera wydanej na piśmie. 

 



Poszczególne pozycje przedmiarów muszą zawierać koszty wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i innych formalności 

koniecznych do realizacji robót (wykonywanych ręcznie oraz mechanicznie), sprzętu i materiałów niezbędnych do 

ich wykonania zgodnie z umową, dokumentacją projektową i przetargową, m.in. takie jak: 

 

• projekt organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, 
• wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, 

• projektów, wykonania, utrzymania i likwidacji tymczasowych organizacji ruchu w tym objazdów i 

przejazdów 

• pełnej obsługi geodezyjnej i geologicznej (jeśli jest wymagane) 

• nadzoru archeologicznego, (jeśli jest wymagane) 

• związane z próbami i odbiorami wykonanych robót oraz opracowaniem pełnej dokumentacji 

powykonawczej, 

• inne koszty wynikające z umowy,  

• wykopy, odwodnienie wykopów, 

• roboty betonowe i zbrojarskie, szalunki, zabezpieczenie antykorozyjne, 

• wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadów, 

• zakup i dowóz ziemi, 

• zabezpieczenie istniejących sieci, 

• badania, pomiary, próby szczelności, inspekcje TV sieci, płukanie instalacji, badania laboratoryjne wody, 

próby rozruchowe poszczególnych sieci i instalacji, 

• regulację wysokości włazów studzienek nowych, jak i istniejących w nawierzchniach itp. o ile są 
wymagane do prawidłowej realizacji i nie zostały wskazane wprost w pozycjach przedmiaru 

 

Przedmiar Robót (PR) należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają 
zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i 

przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Inżyniera. Przy dokonywaniu wyceny pozycji należy korzystać ze 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), opisów i odpowiednich 

rysunków zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

Przy obmierzaniu wykonanych robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w czasie ich 

transportu, składowania i zagęszczania. 

 

Pozycje w przedmiarach robót opisują roboty objęte kontraktem w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela 

pełnego opisu robót i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach w projekcie wykonawczym. Uważa 

się jednak, że poszczególne pozycje przedmiarów robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i 

poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującymi przepisami, czy jest 

to detalicznie wymienione w SIWZ, czy też nie. 

 

Wykonawca realizując kontrakt, wykona wszystkie inne czynności i zadania, których nie wymieniono w umowie 

i/lub umowach na roboty budowlane, które zostaną uznane za niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 

 

Płatności za wszystkie roboty, których ilość określono w PR jako „ryczałt” zostaną dokonane po całkowitym 

zakończeniu i zaakceptowaniu przez Inżyniera tych robót , o ile Inżynier nie postanowi inaczej. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym PR stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót 

które będą prowadzone na podstawie kontraktu i zostały podane jako udogodnienie w celu stworzenia wspólnej 

podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać wykonania ilości robót 

wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w PR lub, że ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości 

od ilości podanych w PR. 

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót , tak jak zostaną one obmierzone przez Wykonawcę i 
sprawdzone przez Inżyniera oraz wycenione po stawkach lub cenach jednostkowych podanych w wycenionym 

przedmiarze robót , tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach jednostkowych, jakie 

może ustalić Inżynier w ramach postanowień kontraktu. Roboty winny być mierzone netto według wymiarów 

wskazanych na rysunkach lub zleconych na piśmie przez Inżyniera, z wyjątkiem przypadków, kiedy w kontrakcie 

celowo opisano lub zalecono inaczej. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

 



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. 

 

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

jednoznaczny. 

 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub 

dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, ilości robót i materiałów będą 
określane zgodnie z przedmiarem robót , w szczególności: 

 

roboty ziemne w [m
3
], 

roboty drogowe w [m
2
], 

roboty liniowe w [m], 

elementy wyposażenia w [kpl.] lub [szt.], 

opracowania, działania, czynności w [kpl.]. 

 

Jednostka obmiarowa może ulec zmianie i być przyjęta również indywidualnie w oparciu o dodatkowe ustalenia 

wynikłe w czasie budowy a zaakceptowane przez Inżyniera, chyba, że Zamawiający w warunkach szczególnych 

kontraktu postanowi inaczej. 

 

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu rozliczeń płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera, a także 

przed częściowym lub końcowym odbiorem 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. 

 

7.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

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 . 

 

7.5 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 

oraz dostarczy Inżynierowi dokumenty potwierdzające możliwość zastosowania wag. 

 

Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inżynierowi wymaganych 

i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do użytkowania. 

 



 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez 

Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji 

Okres rękojmi i gwarancji ustalony jest w Akcie Umowy. 

 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 

 

O gotowości danej części robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie, wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżyniera na podstawie: 

 

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót z 

kontraktem, takich jak: atesty, certyfikaty, świadectwa , oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania robót , 

• przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby 

uczestniczące w odbiorze. 

 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz 

zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót : 

 

• zgodność wykonanych Robót z dokumentacją projektową i ST,  

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 
• technologię wykonania Robót , 

 

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

 

Przeprowadzenie odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

wynikających z Kontraktu. 

 

8.2 Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót . 

 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier w obecności użytkownika. Użytkownik ma 

prawo zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych. 

 

Dopuszcza się przejęcie części robót . 

 

Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót . Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu robót określonego w dokumentach kontraktowych wg zasad jak przy przejęciu robót . Odbioru robót 

dokonuje Inżynier. 



Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie zaawansowania robót odnotowanego w 

księdze obmiaru 

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w harmonogramie realizacji 

robót . Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
 

• Dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie wykonywania robót 

• Dziennik Budowy 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami, powiązanymi przepisami, warunkami 

wykonania i odbioru poszczególnych asortymentów robót , 

 

Wykonawca zobowiązany jest przed odbiorem przekazać wymagane wyniki badań, protokoły kontrolne itp. 

elementy pozwalające na określenie prawidłowości  wykonanych  robót. Termin przekazania winien pozwolić na 

prawidłowe zapoznanie się z dostarczonymi dokumentami.  

 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera i Zamawiającego. 

 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w akcie umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 

 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 

 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, prób dokonanych dla urządzeń, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. 

 

Przy odbiorze końcowym obiektów należy sprawdzić szczególnie starannie: 

• zgodność wykonania montażu konstrukcji z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw, 

 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego, pozwalający na jak najszybszą kontynuację robót . 

 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganych dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość robót w stosunku do wymagań przyjętych w akcie umowy. 

 

Pozytywne zakończenie odbioru ostatecznego jest warunkiem przekazania robót Zamawiającemu. 

 

8.4 Końcowy protokół odbioru wykonanych robót budowlanych 
Roboty zostaną odebrane , pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 

 

• zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem uzyskania 

akceptacji Inżyniera, 

• dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem protokołu odbioru 

końcowego, 

• dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, prób końcowych 

• spełnieniu warunków kontraktowych określonych w stosownych klauzulach 

 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z kontraktem, po zakończeniu z 

wynikiem pozytywnym prób końcowych (pkt. 6 poszczególnych ST). Inżynier, po otrzymaniu wniosku 



Wykonawcy, odbierze roboty w terminie zgodnym z umową, podając datę, z którą roboty zostały ukończone 

zgodnie z kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 

Przejęcie przez Użytkownika obiektu powinno być dokonane komisyjnie w formie odbioru końcowego. 

 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
 

• Odbiór końcowy (przejęcie robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów 

• 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. 

• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inżyniera zakończenia robót  i przekazania koniecznych dokumentów. 

• Inżynier podpisze protokół odbioru  stwierdzającego zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera 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 częścią - opis przedmiotu 

zamówienia. 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (potwierdzoną przez 

Projektanta i Inżyniera).  

• Uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• Protokoły badań zagęszczenia gruntu potwierdzające uzyskanie wymaganego w dokumentacji projektowej 

wskaźnika zagęszczenia Is 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodne z ST, 

• protokoły sprawdzeń i badań,  
• badania wytrzymałości betonu 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót , 

• Protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• wyniki pomiarów kontrolnych zgodnie z ST, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, 

• oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót ; 

• komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania obiektu/ów do 

eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót 

(procedura wg zapisów zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą umowy). 

 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 



Po wykonaniu robót poprawkowych lub w przypadku braku konieczności wykonania tych robót i zaakceptowaniu 

przez komisję Inżynier wystawi protokół końcowego odbioru robót . 

Końcowe  płatności 
 

Po podpisaniu protokołu końcowego robót przez Inżyniera Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inżynierowi 

projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których 

zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu, wykazującego szczegółowo: 

 

• Wartość pracy wykonanej zgodnie z Kontraktem 

• Wszelkie dalsze sumy, które Wykonawca uważa, że są mu należne wg Kontraktu i z innego tytułu. 

 

Po przedłożeniu rozliczenia ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że rozliczenie 

ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z kontraktem i wypełnia całkowicie 

wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych robót . 

 

8.6 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

 

Wystawienie protokołu wypełnienia gwarancji jest możliwe po zakończeniu procedury odbioru pogwarancyjnego. 

 

Inżynier wystawi protokół wypełnienia gwarancji stwierdzające zakończenie kontraktu po upływie okresu 

Zgłaszania wad, okresu usuwania wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez komisję 
wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inżyniera oraz przedstawiciele Wykonawcy wezmą również 
udział w pracach komisji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest protokół odbioru wykonanych elementów: częściowy, bądź końcowy, przedstawiające 

szczegółowo kwoty, do których Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane są w oparciu o cenę jednostkową, 
skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w przedmiarze robót . Cena 

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

wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej. 

 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez Wykonawcę w ofercie i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umowy. 

 

Przy umowie z wynagrodzeniem ryczałtowym obowiązują m.in. zapisy art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – 

Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 121). 

 

Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót , jakie mają zostać wykonane i 

sposobem ich wykonania. Całość robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem. 

 

Przy dokonywaniu wyceny pozycji należy korzystać ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB), opisów i odpowiednich rysunków zawartych w dokumentacji projektowej. 

 

Przy obmierzaniu wykonanych robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości w czasie ich 

transportu, składowania i zagęszczania. 

 

Pozycje w przedmiarach robót opisują roboty objęte kontraktem w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela 

pełnego opisu robót i metod wykonania podanych w STWiORB i na rysunkach w projekcie. 

Uważa się jednak, że poszczególne pozycje przedmiarów robót zawierają wszystkie czynności konieczne do 

całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną obowiązującymi 

przepisami, czy jest to detalicznie wymienione, czy też nie. 

 



Wykonawca realizując kontrakt, wykona wszystkie inne czynności i zadania, których nie wymieniono w umowie 

i/lub umowach na roboty budowlane, które zostaną uznane za niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. 

 

Płatności za wszystkie roboty, których ilość określono w przedmiarze robót jako „ryczałt” zostaną dokonane po 

całkowitym zakończeniu i zaakceptowaniu przez Inżyniera tych robót , chyba, że zapisy umowne stanowią inaczej. 

 

9.2 Cena jednostkowa 
 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte tą 
pozycją przedmiarową. 
 

Stawki i ceny jednostkowe podane w przedmiarze robót powinny stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość 
robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z 

wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelkie ogólne 

ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w umowie lub z niej wynikające. 

 

Roboty opisane w każdym punkcie przedmiaru robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując jednostkę 
przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie materiałów w sposób 

przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie 

materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż podany w specyfikacjach technicznych nie 

będzie podstawą do zmian cen jednostkowych przedmiaru robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

 

Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo 

rozłożone na wszystkie stawki i ceny jednostkowe. Stawki i ceny jednostkowe powinny być wprowadzone dla 

każdej pozycji przedmiaru robót . Pozycje robót opisanych w przedmiarze robót , przy których nie umieszczono 

żadnej stawki lub ceny jednostkowej, winny być wykonane przez Wykonawcę robót i nie będą zapłacone przez 

Zamawiającego. Stawki i ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie podatki, opłaty celne i importowe oraz inne 

płatności, które nie zostały określone osobno w przedmiarze robót i ofercie. 

 

Uważa się, że stawki i ceny jednostkowe za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została 

rozłożona na stawki i ceny jednostkowe podane dla innych elementów robót . 

 

W cenach jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy uwzględniać w szczególności: 

 

• robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane jak i towarzyszące 

• koszty wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i innych formalności koniecznych do realizacji robót 

(wykonywanych ręcznie i mechanicznie), sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania zgodnie z 

umową, dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną, 
• projekt organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją,  
• wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, 

• projekty, wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowych organizacji ruchu, w tym objazdów i 

przejazdów, w tym również opłat związanych z organizacją ruchu 

• pełnej obsługi geodezyjnej i geologicznej (jeśli istnieje taka potrzeba) 

• nadzoru archeologicznego (jeśli w trakcie wykonywania robót zajdzie taka konieczność)  
• wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadów 

• zakup i dowóz ziemi 

• zabezpieczenie istniejących sieci 

• wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania 

Robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• 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, 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, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych robót , ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, i inne. 

• koszty ogólne przedsiębiorstwa, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

• koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, 

w tym odwodnienie i umocnienie wykopów, szalowanie elementów do betonowania itp. 



• koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami kontraktu, 

• koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z kontraktu, dla których nie przewidziano odrębnych 

pozycji przedmiarowych, 

• koszty dotyczące oznakowania robót , tablic informacyjnych, ubezpieczenia, 

gwarancje, koszty zezwoleń i innych opłat administracyjnych 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie zgłaszania wad, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

• do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

Ceny jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać 
ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym przedmiarze robót dla każdego z elementów rozliczeniowych w 

przedmiarach robót . 

 

9.3 Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszych ST 
 

Spełnienie wymagań niniejszych ST nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w 

ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony przedmiar robót . 

 

9.4 Zabezpieczenie i oznakowanie zaplecza wykonawcy i terenu budowy 
 

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie 

terenu budowy: 

 

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

• utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

• usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót 

 

Koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem zaplecza Wykonawcy i terenu budowy nie podlegają odrębnej 

zapłacie i będą uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

9.5 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie. 

Koszty winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach przedmiaru robót . 

 

9.6 Dokumentacja powykonawcza 
 

Podstawą płatności są ceny podane przez Wykonawcę w przedmiarze robót, w których uwzględniono niniejsze 

koszty. Koszty dokumentacji powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową. 
 

9.7 Zaplecze Wykonawcy 
 

Koszt organizacji, wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Koszt musi być 
zawarty w cenie kontraktowej. 

 

Wykonawca zapewni : 

 

organizację zaplecza Wykonawcy, w tym m.in. : 

 

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

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

c) wykonanie niezbędnych przyłączeń mediów (sieci i instalacje wod – kan, elektryczne i inne niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania zaplecza) 

 

utrzymanie zaplecza Wykonawcy: 

 

a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowe, 

b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 



c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i 

eksploatacji, 

d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i ppoż., 
e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 
h) likwidację zaplecza Wykonawcy 

i) oczyszczenie terenu 

 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inżyniera 

projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być 
potrzebne do użytku przy wykonywaniu robót . Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie terenu budowy, 

zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. 

 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i jego obsługi przez cały czas trwania robót , 

włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

 

Wykonawca musi przewidzieć na swój koszt pomieszczenia dla inspektorów nadzoru inwestorskiego i inżyniera 

kontraktu. 

 

9.8 Tablice informacyjne 
 

Koszty tablic informacyjnych o prowadzonych robotach wynikających z Prawa budowlanego stanowi element 

kosztów ogólnych Wykonawcy i nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe, koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w klauzulach 

warunków ogólnych i szczególnych kontraktu ponosi Wykonawca, nie podlegają one odrębnej zapłacie i stanowią 
element kosztów ogólnych Wykonawcy. 

 

9.9 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte umową 
 

Koszt zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Koszt musi być zawarty w cenie kontraktowej. 

 

9.10 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 

Koszt musi być zawarty w cenie kontraktowej. 

 

10. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane (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 wymaganiami. 

 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

(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 Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane (PN). 

 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 
 

• europejskie aprobaty techniczne  

• wspólne specyfikacje techniczne 

• Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

• normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane  

• Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

• Polskie Normy 



• polskie aprobaty techniczne 

 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami poniższych ustaw i przepisów: 

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 1994 r nr 89, poz.414). 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 

2003 Nr 80 poz. 717) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

sytuowanie (Dz.U 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów Robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (Dz.U. 

2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego 

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

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz.U 2004 nr 202 poz. 2072) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. 2000r. Nr 26 poz. 313 z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (tekst jednolity Dz. U. 2004r Nr 249 poz. 2497). 

• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek 

organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (M.P. 2004 nr 48 

poz. 829) 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi.(Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) 

• Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. 2002r Nr 169, poz. 1386). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 Nr 0 poz.883) 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2010r Nr 193 poz. 

1287) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1566). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2000 Nr 122 poz.1321). 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 1997 nr 115 poz. 

741). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 nr 178 

poz.138). 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (tekst jednolity Dz.U 2013 Nr 0 poz. 21 ). 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 62 poz.627). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 166 poz.1360). 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 163 poz.981) 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(tekst jednolity Dz.U. 2001 Nr 72, poz. 747). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 

w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25 poz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 Nr 83 poz. 1278). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 

1993 nr 96 poz.437). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do Robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118 poz.1263). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr 259 poz. 2173). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie 

na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i 

decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1127 z późn. zmianami). 



• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 

1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. 2014, 

poz. 817) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 nr 124 poz.1030) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. 2012 poz. 463). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r z późn. zmianami). 

 

10.1 Zestawienie Specyfikacji Technicznych 
 

ST-00 Wymagania ogólne 

ST-01 Wykonanie wykopów i zasypanie wykopów 

ST-02 Zieleń 
ST-03 Roboty zbrojarskie 

ST-04 Roboty betonowe i żelbetowe 

ST-05 Izolacje 

ST-06 Konstrukcje stalowe 

ST-07 Wymiana stolarki  

ST-08 ETICS 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


