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1 Definicje  
 

 Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej 
poszczególne pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 
1) „specyfikacje techniczne ” oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w 
szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy robo-
ty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować 
roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, 
wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wyko-
nania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, pro-
duktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opa-
kowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one takŜe reguły związane z koncepcją i 
obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót 
budowlanych, jak teŜ technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze 
technicznym, o jakich zamawiający moŜe postanowić, drogą przepisów ogólnych lub szcze-
gółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i odnośnie materiałów i elementów 
tworzących te roboty; 
2)  „normy ” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny 
w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest 
obowiązkowe; 
3) „normy europejskie ” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy 
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami dzia-
łania tych organizacji; 
4) „europejskie zezwolenie techniczne ” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do uŜycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budow-
lanych, przy uŜyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zasto-
sowania i uŜycia; 
5) „istotne wymagania ” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pew-
nych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane; 
6) „normatyw techniczny ” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązu-
jących przepisów techniczno-budowlanych, 
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2 Określenie przedmiotu zamówienia  
 
Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 
Grupa robót 45000000-7 - Roboty budowlane 
Grupa robót 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
Grupa robót 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bu-
dowlanych; roboty ziemne 
Grupa robót 45210000-2  - Roboty budowlane w zakresie budynków 
Grupa robót 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-
nych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej. 
Grupa robót 45215200-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowla-
nych opieki społecznej  
Grupa robót 45215222-9 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków społecznych 
Grupa robót 45215221-2 - Roboty budowlane w zakresie ośrodków opieki dziennej 
 

2.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Dokument niniejszy dotyczy zmiany sposobu uŜytkowania istniejącego budynku na 
funkcje biurowe związane z Miejskim Ośrodkiem Pomocy społecznej w Gdańsku. 
Projekt polega na przystosowaniu istniejących pomieszczeń na cele biurowe.  
Cała inwestycja zlokalizowana będzie przy ul. Lecha 1, na działce nr 433/2 Obręb 
0015, w Gdańsku.   

 
2.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Uczestnikami procesu inwestycyjnego są : 
 
Inwestor : 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku 
 ul. Marynarki Polskiej 134A 
 80-865 GDAŃSK, woj. pomorskie 

 
Biuro projektów :  

 ARPRO   PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O. 
 ul.Kartuska 278/3,  
 80-125 GDAŃSK 
 
 

Wykonawca : 
 Firma(y) biorące udział w postępowaniu przetargowym mającym na celu wyłonić 

generalnego wykonawcę robót budowlanych. 
 
2.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 

2.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-uŜytkowe 
 

Przewiduje się remont i przebudowę istniejącego budynku na cele biurowe zwiąŜane 
z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku. 

Istniejący budynek pozostanie zachowany w obecnym kształcie bez zmiany swoich 
gabarytów zewnętrznych. Zmianie ulegnie układ pomieszczeń wewnątrz budynku oraz 
wymiana starych instalacji na nowe spełniające potrzeby inwestora. 
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Budynek składa się z powierzchni rozmieszczonej na dwóch kondygnacjach nad-
ziemnych skomunikowanych wewnętrzną klatką schodową. W skład obiektu po przebu-
dowie wchodzić będzie 7 pokoi biurowych, pokój kierownika, pomieszczenie socjalne, trzy 
sanitariaty, komunikacja wewnętrzna oraz pomieszczenie węzła. 

Projektowany obiekt znajduje się na działce przy ul. Lecha 1 i posiada istniejącą i nie 
wymagającą zmian infrastrukturę w zakresie zagospodarowania terenu. Prócz budynku 
będącego przedmiotem inwestycji na terenie znajdują się równieŜ dwa obiekty gospodar-
cze, których rozbiórka jest konieczna ze względów poŜarowych w adaptowanym budynku.   
Parter (poziom 0) 

• 5 pokoi biurowych 
• 2 sanitariaty 
• Pomieszczenie socjalne 
• Komunikacja i wiatrołap 
• Pomieszczenie techniczne pod schodami 

 
Piętro I (poziom +1) 

• 2 pokoje biurowe 
• Pokój kierownika 
• WC 
• Komunikacja  

 
 
2.3.2 Ogólny zakres robót 

 
Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych lub w ich trakcie przez przy-

stąpieniem do odbioru budynku naleŜy wyburzyć istniejące obiekty gospodarczego. Za-
kres wyburzeń podany jest w projekcie stanowiących część projektu budowlanego.  

Zakres robót obejmuje roboty konstrukcyjno-murowe, wykończeniowe i instalacyjne 
wewnątrz obiektu. 

  
 

2.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podsta-
wę do realizacji robót 

 
2.4.1 Dokumentacja projektowa 

 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgod-
ne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 
na dokumentację projektową : 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację techniczną i zostaną przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 

opracuje w ramach ceny kontraktowej 
 

2.4.2 Spis projektów wykonawczych Zamawiającego 
 
A. Architektura 
 
K. Konstrukcja 

 
S. Instalacje sanitarne 

Instalacja wodno-kanalizacyjna  
Instalacja c. o. i c. t.  
 

E. Instalacje elektryczne i teletechniczne 
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Wewnętrzna linia zasilająca i rozdział energii 
Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Instalacje oświetleniowe 
Instalacje ochronne od poraŜeń prądem elektrycznym 
Instalacje teletechniczne: 

- instalacja okablowania strukturalnego 
- instalacja telefoniczna 
- instalacja sygnalizacji włamania i napadu 
- instalacja monitoringu  
 

2.4.3 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 
SST A.1 Elewacje tynkowe 
SST A.2 Okna i drzwi zewnętrzne 
SST A.3 Stolarka drzwiowa  
SST A.4 Posadzki – płytki 
SST A.5 Posadzki – inne 
SST A.6 Ścianki działowe  
SST A.7 Tynki wewnętrzne 
 
SST K Konstrukcja 
SST E Instalacje elektryczne wewnętrzne, zewnętrzne i teletechniczne 
SST S Instalacja sanitarna 

 
2.4.4 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 

 
- Projekt budowlany, 
- Plan zagospodarowania terenu, 
- Wytyczne inwestora 
- Umowy na wykonanie robót budowlanych 
 
 

2.4.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego re-
alizacją umowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzy-
manej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe do-
kumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonaw-
ca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wy-
konawcy przez InŜyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania okre-
ślone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kon-
traktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera projektu, który po-
dejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
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 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tole-
rancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie ma-
teriały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 
 
3 Prowadzenie robót  
 
3.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykony-
wanych robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte 
przy budowie za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy.  
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określo-
nymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego reali-
zacją umowy. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytycze-
niu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wyko-
nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin 
pracy, który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy 
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabez-
pieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez 
personel wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypad-
kach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
 Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obo-
wiązków wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednost-
kowych pozostałych robót. 
 Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w nor-
mach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne nie-
dokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświad-
czenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwa-
Ŝaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
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3.2 Teren budowy 

3.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
 
 Działka nr 433/2, na której realizowana będzie inwestycja znajduje się w Gdańsku- 
przy ulicy Lecha 1. Ww. droga, stanowiąca dojazd do działki, graniczy z przedmiotową 
działką od strony zachodniej. 
 Powierzchnia terenu działki jest płaska i wyniesiona ponad poziom morza średnio 
8,3m 
  
 Na terenie przeznaczonym pod budowę w chwili znajdują się trzy obiekty, główny 
budynek dwukondygnacyjny przeznaczony do adaptacji oraz dwa parterowe pawilony 
przeznaczone do rozbiórki. Działka jest częściowo zagospodarowana trawnikami i na-
wierzchnią utwardzoną. Teren posiada niezbędne i funkcjonujące obecnie przyłącza nie 
będące przedmiotem opracowania. 
 Zaplecze budowy stanowić będzie teren działki inwestora.  
   

3.2.2 Przekazanie terenu budowy 
 
 Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy pomiędzy stronami. W umowie 
powinny być zawarte wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji 
robót, a w szczególności: 
- określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określają-
cego jego granice), 
- informacje o moŜliwościach korzystania z mediów, 
- niezbędne dane geodezyjne. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną (projekt budowlany i projekty wykonawcze) 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót 
 

3.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obo-
wiązki konserwacyjne. 
 W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pie-
szego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
 Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzy-
manie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i 
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
 Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zaintereso-
wanych uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wy-
konawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice po-
dające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wy-
danym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
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 Teren budowy powinien być ogrodzony w taki sposób, aby uniemoŜliwić osobom 
postronnym wejście na tą część działki gdzie prowadzone są prace budowlane, ale jedno-
cześnie wzniesione tymczasowe ogrodzenie nie moŜe utrudniać dostępu (dojazdu) do 
innych budynków uniwersyteckich. 
 

3.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które 
są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót .  
 W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń pod-
ziemnych / nadziemnych w granicach placu budowy Wykonawca ma obowiązek poinfor-
mować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  
 Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy na-
prawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przepro-
wadzenia.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez 
jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospo-
darowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkań-
ców.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy istniejącej w sąsiedztwie bu-
dowy, spowodowane jego działalnością. 
 InŜynier projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawar-
tych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier projektu ani Zamawiający nie bę-
dzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
 

3.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 
 W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowi-
ska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował 
wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w 
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szko-
dliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, 
hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed : 
a)  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami tok-

sycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

 
3.2.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 

 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
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 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepi-
sów sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

3.2.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczo-
ne do uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wy-
daną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziały-
wania 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 uŜyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfi-
kacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje 
tego poniesie Zamawiający 
 
 
 

3.2.8 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpo-
wiednie wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrud-
nionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązują-
cych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposa-
Ŝenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpie-
czeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach 
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budyn-
ków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie od-
powiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okre-
sie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
uŜyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bez-
pieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
3.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
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3.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
 

 Zgodnie z zawartą umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpie-
niem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 

  
3.3.2 Projekt organizacji robót 

 
 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 za-
pewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem 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 ele-
mentów robót. 
 MoŜliwy dojazd na teren budowy naleŜy zorganizować w oparciu o ul. Lacha.   
 Zaplecze budowy powinno być zorganizowane według potrzeb wykonawcy na te-
renie działki w porozumieniu z inwestorem.  
 

3.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowa-
nia wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości prze-
robowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia ogólnego harmonogramu robót 
opracowanego wg wymagań zamawiającego. 
 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarzą-
dzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatno-
ści, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraź-
nie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głów-
nych obiektów i zadań kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygo-
wany w trakcie realizacji robót. 

 
3.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązu-
jących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 
ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego pod-
stawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 

3.3.5 Program zapewnienia jakości 
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 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym cwelu przygotuje 
program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał : 
a) część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i za-
ładunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na budowie, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umo-
wy. 
 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opraco-
wania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

 
3.4 Dziennik budowy 
 

3.4.1 Dziennik budowy 
  

 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane 
z zarządzaniem budową. 
 KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stano-
wisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
 Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny 
być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  
 W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące infor-
macje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 
p.3.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
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- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z pole-
cenia zarządzającego realizacją umowy, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 
lub wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warun-
ków  klimatycznych, 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
 Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez wykonawcę powinny być  na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, 
który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
 Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stano-
wisko na temat kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela 
nadzoru autorskiego. 

 
 

3.4.2 KsiąŜka obmiaru robót 
 
 KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
kaŜdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione 
są na bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jed-
nostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący 
załącznik do umowy. 
 

3.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 3.4.1 i 3.4.2, dokumenty budowy 
zawierają teŜ : 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
b) Pozwolenie na budowę, 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie, 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
3.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

 
 Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właści-
wie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtwo-
rzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą 
stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją 
umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜ-
de Ŝądanie. 
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3.5 Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 

3.5.1 Informacje ogólne 
 
 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowią-
zany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących do-
kumentów: 
- rysunków roboczych, 
- aktualizacji harmonogramu robót i finansowania, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie ozna-
czone nazwą przedsięwzięcia i wysłane na adres zarządzającego realizacją umowy na 
budowie. 
 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i za-
twierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur 
złoŜonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kon-
traktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
 
 

3.5.2 Rysunki robocze 
 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane 
ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio ozna-
czonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
 Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłuŜenia terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po 
pięć (5) egzemplarzy projektu budowlanego, po pięć (5) egzemplarzy projektu wyko-
nawczego,  po pięć (5) egzemplarzy przedmiaru robót, dwa (2) egzemplarze kosztorysu 
inwestorskiego oraz ZZK. Pozatym w jednym egzemplarzu na płytach CD/DVD w forma-
cie PDF, na jednej płycie: opisy rysunki, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót; na drugiej płycie: kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawie-
nie kosztów. 
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, 
naleŜy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszyst-
kie rysunki na czas tak, Ŝeby 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 dokumen-
tom kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące in-
formacje : 

a) Nazwa inwestycji 
b) Nr umowy 
c) Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu 
d) Tytuł dokumentu 
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e) Numer dokumentu lub rysunku 
f) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
g) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 
h) Data przekazania 

 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skła-
dane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczo-
nym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) 
je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zo-
stały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akcepta-
cji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
 

3.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 
 MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜo-
wych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 3.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i fi-
nansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

3.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszel-
kich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powy-
konawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 

3.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć (6) egzemplarzy 
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz 
systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną po-
informowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględ-
nione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonaw-
cy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki 
stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zosta-
ną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po za-
wiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 
 KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje : 

– Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
urządzenia 

– Spis treści  
– Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny ad-

res pocztowy 
– Gwarancje producenta 
– Wykresy i ilustracje 
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– Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
– Dane o osiągach i wielkości nominalne 
– Instrukcje instalacyjne 
– Procedura rozruchu 
– Właściwa regulacja 
– Procedury testowania 
– Zasady eksploatacji 
– Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
– Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
– Środki ostroŜności 
– Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montaŜowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawia-
nia części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej 
niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

– Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania 

– Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜ-
szego przedstawiciela producenta 

– Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników steru-
jących i alarmowych 

– Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterują-
cych i oświetleniowych. 

 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterują
 cych, akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
4 Zarządzający realizacj ą umowy  
 
 Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawia-
jącego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami tech-
nicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 
umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa bu-
dowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wy-
dawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na 
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
5 Materiały i urz ądzenia  
 
5.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 
 Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywa-
nia robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegóło-
wych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegóło-
wą informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wy-
nikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego reali-
zacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
 Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, 
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Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfi-
kacji technicznej. 
 W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia za-
rządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wy-
konawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świa-
dectwo, Ŝe uŜyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów naleŜących do Unii Europej-
skiej.  
 
 
5.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
 
 Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na bu-
dowę materiały i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegó-
łowych specyfikacji technicznych. 
 Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek 
materiału Ŝeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ 
upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
 W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki : 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione nie-
zbędne wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urzą-
dzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie do-
stęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 
realizacji robót. 

 
5.3 Atesty materiałów i urządzeń 
 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicz-
nych wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę ba-
dań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia materia-
ły posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warun-
kami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
 Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane 
przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
 
5.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 
 Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szcze-
gółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonaw-
cę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać 
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te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 
materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. 
KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone 
lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne 
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
5.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 
 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. 
Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządza-
jącego realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.  
 Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym reali-
zacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabez-
pieczone przed uszkodzeniem.  

 
5.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
 
 Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegóło-
wych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządza-
jącego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane 
jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
6 Sprzęt 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spo-
woduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜy-
wany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach tech-
nicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwaranto-
wać prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie doku-
mentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
 JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przed-
stawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. 
 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopusz-
czone do robót. 

 
7 Transport  
 
 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
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wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządza-
jącego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą InŜyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją 
umowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicz-
nych oraz dojazdach do terenu budowy.   

 
 
8 Kontrola jako ści  

 
8.1 Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów pro-
wadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 3.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrze-
nie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jako-
ści wykonania robót.  
 Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją 
umowy moŜe zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający.  
 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymagania-
mi zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegó-
łowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest 
wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzają-
ce, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających pro-
cedury badań.  
 
8.2 Pobieranie próbek 

 Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie staty-
stycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do ba-
dań.  
 Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobie-
raniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane ma-
teriały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją 
umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
8.3 Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegó-
łowych specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne proce-
dury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
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 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzają-
cego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządza-
jącego realizacją umowy.  
 Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomiesz-
czeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedo-
ciągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarzą-
dzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
 Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie rapor-
tów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formu-
larzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równieŜ przez niego za-
aprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc.  
 Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie do-
starczonych przez wykonawcę wyników badań.  
 Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania nieza-
leŜnie od wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wyko-
nawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na wła-
snych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty po-
wtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wyko-
nawcę. 
 
9 Obmiar robót  
 
 Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych  i do 
nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
 Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określe-
nia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 
 
9.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg sta-
nu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, 
Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegó-
łowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
 Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 
realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać ob-
miar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfika-
cjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 
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Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umo-
wy. 
 Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne wła-
ściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, 
jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, 
będą wyraŜone w tonach lub kilogramach.  
 
9.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania ob-
miaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządza-
jącego realizacją umowy. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to wykonawca musi posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 
9.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wy-
maganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego reali-
zacją umowy.         
 Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 
robót, a takŜe w przypadku  wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wyko-
nawcy.  
 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośred-
nio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
10 Odbiory robót  

 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
10.1 Rodzaje odbiorów robót 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym eta-
pom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

10.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜ-
liwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w opar-
ciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzed-
nimi ustaleniami. 
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10.1.2 Odbiór częściowy 

 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Od-
bioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier/Kierownik projektu. 

 
10.1.3 Odbiór ostateczny robót 

 
 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 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 powiado-
mieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego” 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności InŜyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty doko-
na ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przy-
jętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzu-
pełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swo-
je czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w po-
szczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projek-
tową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyj-
ne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umo-
wy. 
 

10.1.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest proto-
kół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-

pełniające lub zamienne) 
3. Recepty i ustalenia technologiczne 
4. Dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały) 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

ew. PZJ 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomia-

rów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze-
kazania tych robót właścicielom urządzeń 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj-
nego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

10.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunię-
ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyj-
nym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
 
11 Podstawa płatno ści  
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest war-
tość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
12 Przepisy zwi ązane 
 
12.1 Normy i normatywy 

 Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami.  
 W wyjątkowych przypadkach moŜna dopuścić stosowanie innych norm i przepisów 
lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. 
 Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione na końcu kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
12.2 Przepisy prawne 

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarów-
no przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 
w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzial-
ny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
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 NajwaŜniejsze z nich to: 

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz 
z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

c) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
działywania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 

d) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych ma-
teriałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, 
poz. 48) 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre-
ślonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389) 

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

 
 Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywa-
nych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją 
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wy-
maganych świadectw. 
 
 


