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1 Wstęp
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z budową rurociągów i ich uzbrojenia dla zbiornika retencyjnego wód
opadowych i roztopowych „ZB-Z” wraz z przebudową niezbędnych elementów infrastruktury
odwodnieniowej likwidacją nieczynnego odcinka rowu K na terenie Pomorskiego Centrum
Inwestycyjnego (PCI) w Gdańsk.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę stosowania jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający
dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są
niezbędne do określania ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3 Inwestor
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego
Ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

1.4 Zakres prac budowlanych objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST).
ST – 01.00 – Roboty ziemne, przygotowawcze i wykończeniowe
CPV – 45110, CPV – 45100, CPV – 45112, CPV – 45232, CPV – 45233
ST – 02.00 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów
CPV 45231300-8, 45232421-9
Przedmiotem inwestycji jest budowa terenowego zbiornika retencyjnego wód opadowych i
roztopowych "ZB-Z" z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, wraz z przebudową
niezbędnych elementów infrastruktury odwodnieniowej oraz likwidacją nieczynnego odcinka rowu na
terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) w Gdańsku, polegająca na:
• budowie terenowego zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych "ZB-Z",
• doprowadzeniu i odprowadzeniu wód nowymi i przebudowanymi rowami i przewodami
kanalizacji deszczowej, oraz przyłączeniu do istniejącego systemu odwodnienia na terenie PCI;
•
•
•

przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej w tym zabudowie regulatora odpływu;
likwidacji odcinków istniejących rowów: Wp1-Wp2, Wp3-Wp4, Wp5-Wp6, W3-Wp11 na terenie
projektowanego zbiornika ZB-Z wraz z infrastruktura towarzyszącą,
likwidacji istniejącego nieczynnego odcinka rowu Wp7-Wp8, poprzez zasypanie,
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•

budowie infrastruktury towarzyszącej w postaci dróg serwisowych (wewnętrznych) do
projektowanych obiektów i dwóch zjazdów - z drogi technicznej obsługującej kanał K, oraz z
wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI, na teren projektowanej inwestycji,

•

zagospodarowaniu terenu.

1.5 Określenia podstawowe
Podstawowe określenia używane w specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami, m.in. są to:
Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego.
Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć 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 książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Inspektorze 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 kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w
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formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Zbiornik retencyjny wód opadowych – urządzenie lub grupa urządzeń powiązanych funkcjonalnie,
wraz z elementami pomocniczymi, które służą do czasowego gromadzenia, retencjonowania i
odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
Rów odwadniający – element infrastruktury odwodnieniowej o przekroju otwartym, pełniący
funkcję przesyłową, retencyjną oraz infiltracyjną.
Przelew awaryjny – element uzbrojenia układu odwadniającego. Ma na celu umożliwienie
awaryjnego odprowadzenia nadmiaru wód opadowych i roztopowych zgromadzonych w danym miejscu
układu.
Regulator przepływu – element uzbrojenia układu odwadniającego, instalowany na sieci. Ma na
celu zapewnienie stałej wartości natężenia odpływu wód opadowych i roztopowych, jak i stabilizację
przepływu przed oraz za urządzeniami, których skuteczność działania zależy od wielkości przepływu.

1.6 Ogólne wymagania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST.
Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach
występowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub
zagrażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia.
Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do
rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę.
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Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według potrzeb i
na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami
BHP obciąża Wykonawcę.

1.6.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
• dostarczoną przez Zamawiającego,
• sporządzoną przez Wykonawcę.

1.6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, 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 ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału ustalonego przez inspektora
nadzoru i inwestora.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, zmiany tych cech dopuszczalna jest jedynie za zgodą Inwestora i Inspektora
Nadzoru.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
W przypadku zmiany przez Wykonawcę materiałów określonych w dokumentacji projektowej,
wykonawca zobowiązany jest [przed podpisaniem umowy] własnym staraniem i na własny koszt,
dokonać pozytywnych uzgodnień z autorem projektu technicznego na zastosowanie zaproponowanych
zamiennych materiałów i urządzeń. Parametry techniczno – eksploatacyjne zaproponowanych przez
Wykonawcę zamiennych urządzeń muszą być równoważne z parametrami techniczno –
eksploatacyjnymi materiałów i urządzeń projektowanych. W przypadku nieuzyskania zgody projektanta
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej,
bez prawa dochodzenia zamiany wartości przedmiotu umowy.
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1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót a w szczególności:
•

•
•

•

•

•

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed
dostępem osób nieupoważnionych.
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji placu budowy, ruchu
i zabezpieczenia robót.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez niego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien
być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów
energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, ścieki,
sprężone powietrze 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 i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbędnych pozwoleń oraz zezwoleń.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania
placu budowy w taki sposób, aby zostały zachowane niezbędne warunki prowadzenia i organizacji robót.
Plac budowy powinien być wyposażony, co najmniej w:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ogrodzenie terenu budowy oraz bramy wjazdowe,
drogi dojazdowe do magazynów i składowisk,
stanowiska przygotowania półfabrykatów, głównie betonów i zapraw, zbrojenia,
konstrukcji żelbetowych i wyrobu lub przygotowania deskowań,
budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urządzenia sanitarne, magazyny
i pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie dla dozorców,
wiaty i zadaszenia składowisk niektórych materiałów wrażliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne,
składowiska otwarte materiałów budowlanych,
stanowiska maszyn i urządzeń dla bezpośredniej obsługi procesu budowy (dźwigi, przenośniki
taśmowe, rusztowania itp.),
drogi transportu wewnętrznego, a w tym pomosty, pochylnie i podesty,
przyłącza poboru wody i energii elektrycznej,
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•

odwodnienie terenu budowy oraz zapewnienie odprowadzenia ścieków technologicznych
i sanitarnych.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia warunków BHP na placu budowy i jego zapleczu
oraz interesów osób trzecich i ochrony środowiska. Plac budowy musi spełniać warunki dotyczące
organizacji ruchu, powinien być oświetlony a w jego otoczeniu należy zabezpieczyć bezpieczeństwo osób
postronnych (trzecich), mogących znaleźć się w zasięgu prac budowlanych.
Z przygotowaniem placu budowy wiąże się obowiązek prawny umieszczenia przy wejściu na
budowę tablicy informacyjnej, która musi zawierać następujące dane:
•
•
•
•
•

nazwę budowy i adres,
nazwę Inwestora,
nazwę przedsiębiorstwa wykonującego budowę,
nazwisko, imię i adres zamieszkania: projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
numery telefonów alarmowych.

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i wokół jego terenu, unikać działań szkodliwych dla innych
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników
powodowanych jego działalnością.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne 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, 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:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 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.

10

Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych "ZB-Z" z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
towarzyszącą, wraz z przebudową niezbędnych elementów infrastruktury odwodnieniowej oraz likwidacją nieczynnego odcinka
rowu na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) w Gdańsku

1.6.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 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.

1.6.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na
Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. Przed
zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić do odbioru przedstawicielowi
zarządcy lub właściciela. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inwestora i Użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta
Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy
czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

1.6.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
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dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.6.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie
Kontraktowej.

1.6.11 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania,
to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

1.6.13 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
warunkach kontraktu 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 Inspektora nadzoru. Różnice
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.
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1.6.14 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie warunki techniczne
przyłączenia i powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz
o przewidywanym terminie ich zakończenia. Z chwilą przejęcia placu 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 oraz wyjaśniania skarg
i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenów sąsiednich. Wykonawca
opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów,
istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe
ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z
przedmiotem projektu.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej – umownej.

1.6.15 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca w ramach kontraktu – umowy zobowiązany jest zapewnić pomieszczenie dla swoich
pracowników, ubikację i umywalkę, biuro dla kierownika i majstrów oraz Biuro Narad (o powierzchni co
najmniej 10 m2 – 12 m2) wyposażone: w stół konferencyjny na 12 osób, 12 krzeseł, komputer z
Internetem, telefon/fax, instalację elektryczną. Wyposażenie Biura Narad pozostaje własnością
Wykonawcy. Wykonawca pokryje koszty związane z utrzymaniem Biura Narad i Zaplecza Budowy.
Dojście do biura, pomieszczenia załogi będzie utwardzone i odwodnione.

1.6.16 Ogrodzenie
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności ogrodzić plac budowy,
gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu
zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywaniu robót osobom mającym
dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić min. 1,5 m.

1.7 Ogólne wymagania kontraktu – umowy
1.7.1 Przedstawiciel zamawiającego
1. Inspektor Nadzoru jest wyznaczony przez Zamawiającego i jest on przed Przedstawicielem
Zamawiającego odpowiedzialny. Ma on prawa i obowiązki, jakie zostaną mu przekazane przez
Zamawiającego oraz wynikające z przepisów szczegółowych.
2. Zamawiający może przekazać Inspektorowi Nadzoru każde z uprawnień i obowiązków, jakie sam
posiada i może w każdej chwili odwołać takie pełnomocnictwo. Każde takie pełnomocnictwo
winno być udzielone pisemnie i przekazane w kopiach Zamawiającemu i Wykonawcy. Wszelkie
czynności wykonane przez Inspektora Nadzoru w ramach takiego pełnomocnictwa będą miały
taki sam skutek, jak dokonane przez Przedstawiciela Zamawiającego z zastrzeżeniem, że jeżeli
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Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem zajętym przez Inspektora Nadzoru w ramach takiego
pełnomocnictwa ma on prawo zwrócenia się do Zamawiającego, który może potwierdzić, uchylić
lub zmienić takie stanowisko.

1.7.2 Cesje
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować umowy lub jakichkolwiek jej
części.

1.7.3 Dokumenty umowne – kontraktowe
Dokumenty składające się na umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające się, ale w
przypadku rozbieżności wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez Zamawiającego.
W takim przypadku pierwszeństwo będą miały dokumenty w następującej kolejności:
1. Umowa
2. SIWZ
3. STWiOR
4. Dokumentacja projektowa
5. Oferta
6. inne dokumenty stanowiące część umowy.
Dokumentację projektową, której jeden egzemplarz przechowywany będzie przez Zamawiającego, a
jeden egzemplarz przez Wykonawcę, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu umowy. Po
wystawieniu świadectwa usunięcia usterek Wykonawca jest zobowiązany zwrócić użytkownikowi całą
dokumentację projektową, specyfikacje i inne dokumenty budowy.
Dokumentację projektową przeznaczoną do używania przez Wykonawcę, winien Wykonawca
przechowywać na terenie Robót i udostępnić na żądanie Zamawiającego lub Inspektorowi Nadzoru, a
także każdej innej osobie upoważnionej pisemnie przez Zamawiającego.
Zamawiający winien w pełni zabezpieczyć autorski nadzór projektowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.

1.7.4 Zobowiązania ogólne
1.

2.

3.

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie usterki i defekty
z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek
dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo
i siłę roboczą niezbędne dla wykonania i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest
to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność
i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Robót oraz za metody i technologie użyte przy
budowie.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść finansowe zabezpieczenie właściwego wykonania umowy
na warunkach i w terminach określonych w SIWZ.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Przed zgłoszeniem roszczeń z powodu uchybień objętych zabezpieczeniem należytego wykonania
umowy, Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę stwierdzając rodzaj uchybień, w związku, z
którymi powstały roszczenia.
Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje
w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą
wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca oparł swoją Ofertę
Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizji
terenu, na którym powstanie obiekt.
Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty
Przetargowej oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć
wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego
wykonania i uruchomienia instalacji oraz usunięcia usterek, oprócz takich, jakie zostały wyraźnie
wyłączone umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy.
Jeżeli pomimo zapoznania się Wykonawcy z miejscowymi warunkami i potrzebami określonymi w
pkt. 6 Wykonawca napotka w trakcie realizacji fizyczne przeszkody lub niekorzystne warunki –
inne niż warunki klimatyczne na terenie budowy – o takim charakterze, jakich jego zdaniem
doświadczony wykonawca nie był w stanie przewidzieć, powinien niezwłocznie na piśmie
powiadomić Zamawiającego.
Z wyjątkiem przypadków, kiedy stanie się to niewykonalne z przyczyn prawnych
lub fizycznych Wykonawca winien wykonać roboty oraz usunąć powstałe w nich usterki
w ścisłej zgodności z umową i zaleceniami Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca
winien przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektorów Nadzoru
i Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były
wymienione w umowie czy nie. Wykonawca winien przyjmować polecenia jedynie
od Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego.
Jeżeli w jakimkolwiek czasie Zamawiający uzna, że rzeczywisty postęp robót
nie odpowiada harmonogramowi przedstawionemu w ofercie, Wykonawca dostarczy na żądanie
Zamawiającego uaktualniony harmonogram, wskazujący modyfikacje konieczne dla ukończenia
robót we właściwym terminie.
Przedłożenie i uzyskanie akceptacji przez Zamawiającego takiego harmonogramu nie zwalnia
Wykonawcy od żadnego z jego obowiązków lub odpowiedzialności wynikających
z umowy.
Wykonawca zatrudni niezbędne Kierownictwo robót na okres ich wykonywania, odbioru
i uruchomienia obiektu oraz tylko takich pracowników technicznych i robotników, jacy będą
niezbędni dla odpowiedniego i terminowego wykonania umowy.
Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy
każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna.
Wykonawca jest gospodarzem na terenie Robót i odpowiada w pełni za mienie, bezpieczeństwo,
porządek i zabezpieczenie p.poż. zgodnie z umową.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do
podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie
i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca
i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

15

Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych "ZB-Z" z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
towarzyszącą, wraz z przebudową niezbędnych elementów infrastruktury odwodnieniowej oraz likwidacją nieczynnego odcinka
rowu na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) w Gdańsku

15. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od roszczeń osób trzecich o wielkości określonej
w umowie oraz powinien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i
inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty niepokryte
ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych będą obciążały Wykonawcę.
Wysokość ubezpieczenia winno w pełni zabezpieczyć wykonanie Umowy.
16. Wykonawca winien stosować się pod każdym względem, włącznie z wszelkimi powiadomieniami,
opłatami itp., do postanowień ustaw państwowych, zarządzeń, praw i innych regulacji prawnych
odnoszących się do projektowania, wykonywania robót, usuwania usterek, uruchomienia obiektu.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi karami lub odpowiedzialnością
dowolnego rodzaju, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania postanowienia.
17. Wykonawca wykonywał będzie wszelkie czynności niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy w
taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych,
nie zakłócać porządku publicznego, dostępu, użytkowania, lub zajmowanie dróg, chodników lub
placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do
osób trzecich. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami,
postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania
powyższego postanowienia.
18. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg
dojazdowych do Terenu Robót od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i
Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany
z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na terenie Robót ograniczyć do
minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca zabezpieczy i powetuje
Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio
przeciw Zamawiającemu oraz podejmie negocjacje i zapłaci roszczenia, jakie wynikną na skutek
zaistniałych szkód.

2 Materiały
2.1 Wymagania ogólne
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania winny być I – go gatunku i muszą
odpowiadać warunkom określonym w ustawie oraz wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 215). Gdziekolwiek w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywołano nazwy handlowe, technologie
lub nazwę producenta urządzeń należy traktować takie wskazanie, jako określenie niezbędnego
minimalnego standardu jakości i własności techniczno – użytkowych dla zastosowanych materiałów,
urządzeń i technologii. Wykonawca może zastosować inne równoważne materiały, technologie i
urządzenia gwarantujących utrzymanie standardu, własności techniczno – użytkowych dla każdego
wyrobu, całej instalacji oraz kompatybilność zastosowanych rozwiązań z dotychczas istniejącymi po
uzgodnieniu z Zamawiającym.
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych). Dostarczane urządzenia winny spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas
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pracy (Tekst jednolity: Dz. U. 2002 Nr 191 poz. 1596). Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
systematycznych badań w celu udokumentowania, że wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w
sposób ciągły spełniają wymagania określone w ST w czasie postępu Robót.
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy Inspektorowi Nadzoru atesty
wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów, jak również wyniki
przeprowadzonych badań w trakcie Robót.
Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do
funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą
występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w
następujących granicach:
• temperatura -30 do +35°C,
• wilgotność 10 do 95 %,
• ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

2.2 Źródła pochodzenia wyrobów (materiałów i urządzeń)
Wykonawca każdorazowo na trzy tygodnie przed składaniem zamówień na zakup materiałów,
elementów i urządzeń (wyrobów budowlanych), będzie przedstawiał Inspektorowi Nadzoru wnioski
materiałowe z nazwą producentów i firm dystrybucyjnych, od których proponuje się pozyskać oraz
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i
dokumenty uprawniające do wprowadzenia do obrotu. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek
firmie bez wcześniejszego uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym.
Uzyskanie akceptacji Inspektora na zakup danych materiałów z konkretnego źródła nie oznacza, że
wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptacje. Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i
sprzęt muszą spełniać wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie
postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 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 Inspektorowi nadzoru.
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, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe
warunków umowy stanowią inaczej.
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadził w
obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.

2.4 Kwalifikacja właściwości wyrobów (materiałów i urządzeń)
Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym dokona sprawdzenia i oceny urządzeń i
materiałów dostarczanych na Teren Budowy przez Wykonawcę pod względem zgodności ze
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Dokumentacją Projektową.
Żadne materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania nie zostaną dostarczone przed ich
akceptacją przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić przeprowadzenie testów na
wyrobach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych
testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie.
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonywania robót będą nowe i nieużywane,
chyba, że są wyraźnie dozwolone w Zamówieniu. Wyroby muszą być w gatunkach na bieżąco
produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym
wersjom tu niewymienionym. Wyroby, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich
dokumenty dopuszczenia do obrotu na rynku polskim. Na życzenie Inspektora Nadzoru takie świadectwa
winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione do wglądu.
Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora 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. Jeżeli w niezawisłej opinii
Inspektora jakikolwiek materiał wymaga przedstawienia próbek lub przeprowadzenia badań, takie
próbki zostaną dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w
którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7 Wariantowe składowanie materiałów
Wykonawca może w trakcie realizacji robót dokonać zmiany dostawcy materiałów i urządzeń.
Powinien on powiadomić Inspektora Nadzoru o sugerowanych zmianach i przedstawić do zatwierdzenia
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udokumentowane dowody, że produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do
zaproponowanego pod względem materiału, bezpieczeństwa, niezawodności, przeznaczenia,
kompatybilności z pozostałymi elementami, dostępności akcesoriów i parametrów eksploatacyjnych.
Warunkiem dopuszczenia do zamontowania materiałów i urządzeń innych niż przewidziane w projekcje
jest akceptacja inwestora po otrzymaniu kompletu dokumentów dotyczących zamiennych urządzeń i
jednoznacznie stwierdzających ich równoważność. Inspektor w uzgodnieniu z Zamawiającym
ustosunkuje się do zaproponowanej zmiany.

2.8 Terminy dostaw
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim czasie na Teren
Budowy, całkowicie na własny koszt bez żadnych dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego, wszelkie
materiały i urządzenia zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i Rysunkami koniecznymi do wykonania
dostaw, robót budowlano – montażowych, rozruchu, uruchomienia, próbnej eksploatacji i bezpiecznej
eksploatacji. Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiałów i urządzeń była zharmonizowana z
postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie Robót.
Dostawcy, materiałów i urządzeń będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać
wszystkie właściwe wytyczne.

3 Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4 Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
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transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robót
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i
graficznej,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji budowy,
• harmonogram robót – w protokole przekazania terenu budowy Wykonawca ustali z
Użytkownikiem kolejność wykonywania robót, a w szczególności zasady wykonywania robót w
istniejących obiektach w sposób gwarantujący stała eksploatację.
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem – umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Roboty należy wykonywać w
synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wytycznych dla pozostałych branż.

6 Kontrola jakości robót
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
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sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
• część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia
robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowiedzialnych za
jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania
jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany sposób i formę
przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru,
• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
o sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w
czasie transportu i przechowywania na budowie,
o sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość),
o sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2 Zasady kontroli jakości
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji w godzinach pracy laboratorium. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie
do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.3 Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub
badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z DP i ST.
W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7 Certyfikacje i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. 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. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
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Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane
przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis
w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika oraz
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Wszystkie wpisy Wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, a
wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Następujących wpisów należy dokonać w Dzienniku Budowy:
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• 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 zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i wstępnych 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 geodezyjnych (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 przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2 Księga obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 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 Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 7.8.1-7.8.3. następujące
dokumenty:
• pozwolenie na budowę,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• operaty geodezyjne,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7 Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
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zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w umowie.

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNRach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4 Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas prowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8 Odbiór robót
8.1 Rodzaje odbioru robót
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich
wartości technicznej.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
3) odbiorowi częściowemu,
4) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
5) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
6) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
Ad 1) Odbiór Robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.
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Odbiór robót zanikających 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 umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi
ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń.
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej
danej części robót.
Ad 2) Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz z ustaleniem
należnego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru częściowego dokonuje się wg
zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Ad 3) Odbiór Końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres
zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.
Odbiór końcowy Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Przetargowych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa poniżej. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz ST. O odbiorze końcowym
powiadomione będą jednostki, których udział nakazują odrębne przepisy (przedstawiciele: Straży
Pożarnej, Terenowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Państwowej Inspekcji Pracy). Przy
dokonywaniu odbioru końcowego należy sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady
prawidłowej eksploatacji oraz sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń. W toku
odbioru Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, uzupełniających, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru Robót. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość
wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją
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Projektową i Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i niema większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru wstępnego – końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.

Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu (dokumentacja powykonawcza).
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.
Protokoły odbiorów częściowych.
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dziennik Budowy i książki obmiarów (oryginał).
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Deklaracje zgodności lub
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń.
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

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. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Ad 6) Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny 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 pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie Ad.3. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”.

8.2 Warunki kontraktu i wymagania ogólne specyfikacji technicznej
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu – umowy i Wymagań Ogólnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a
niewyszczególnione w kosztorysie.
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9 Podstawa płatności
9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie całego
zadania. Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wynikające z niniejszej ST w cenie wykonania
robót. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych płatności z tytułu organizacji placu i zaplecza
Wykonawcy i Zamawiającego.
Cena ryczałtowa za wykonanie zadnia będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jego wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych
i Dokumentacji Projektowej.
Cena ryczałtowa będzie obejmować:
a. robociznę bezpośrednią,
b. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
c. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu
na Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
d. koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy,
e. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
f. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za wykonane zadanie jest ostateczna
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty. Tabela przedmiarowa jest załączona w celu
informacyjnym. Nie może stanowić podstawy wyceny. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prawidłowe oszacowanie ilości robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

9.2 Zaplecze wykonawcy
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno
spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.
Wykonawca na zapleczu budowy zorganizuje salę narad z wyposażeniem na 12 osób.

9.3 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.
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9.4 Koszty pozyskiwania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.5 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające,
b) ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót.
Koszty te należy uwzględnić w cenie ryczałtowej za wykonanie zadania.

10 Przepisy związane
10.1 Ustawy
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z
późniejszymi zmianami),
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz.
215).

10.2 Rozporządzenia
•

•

•
•
•

•

•

•

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 Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz.
1129).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz.
1579).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej (Teks jednolity: Dz. U. 2015 poz. 1775).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. 2015
poz. 1422).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 1966).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 47 poz.
401).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126).
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10.3 Inne dokumenty i instrukcje
•

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

•

PN-EN 13476-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Cześć 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe

•

PN-EN 13476-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Czesc 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach
wewnętrzych i zewnętrznych oraz systemu, typ A

•

PN-EN 13476-3+A1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Cześć 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni
wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B

•

PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

•

PN-ENV 1046 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy poza
konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków -- Praktyka instalowania pod
ziemią i nad ziemią

•

PN-ISO 25780:2013-05 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego
i bezciśnieniowego przesyłania wody, nawadniania, odwadniania, kanalizacji deszczowej i
sanitarnej -Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) - Rury z połączeniami
elastycznymi przeznaczone do instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania
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