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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach zadania: Budowa wodociągu 
w miejscowości Rogów. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB stanowi część Dokumentacji Wykonawczej i należy ją stosować w wykonaniu Robót opisanych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych: 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45112400-9 Roboty wykopaliskowe 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 
1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzględni obowiązujące na dzień złożenia oferty warunki techniczne, 
normy europejskie i polskie obowiązujące w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Instrukcje i przepisy 
wymienione w STWiORB będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
Normy te winny być odczytywane w powiązaniu z Rysunkami oraz STWiORB i być uważane za integralną 
część tychże jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich 
treścią i wymaganiami. 
Konsekwencje wynikające z nieznajomości w/w norm, instrukcji, przepisów itp. obciążają Wykonawcę. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.2. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzana przez Wykonawcę robót zgodnie z 

obowiązującym Prawem Budowlanym wraz z późniejszymi zmianami, ujmująca całość robót 
wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robót oraz pomiary 
geodezyjne powykonawcze. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawcę robót) 
specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na 
czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. 
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1.4.6. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w umowie, która na zlecenie Zamawiającego za pomocą 
członków swojego zespołu (w tym Inspektorów Nadzoru) o ściśle oddelegowanych uprawnieniach 
zarządza oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo 
finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 

1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania budową 

(Robotami) i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy (spełniająca 
Wymagania Prawa Budowlanego) 

1.4.10. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru.  

1.4.11. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

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

1.4.13. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.14. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.15. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.16. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 

w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.17. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.19. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.20. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
1.4.21. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.22 Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy 

1.4.23. Warunki Ogólne i Warunki Szczegółowe – zapisy w umowie. 
1.4.24. Plan płatności – element harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
1.4.25. Kanalizacja ściekowa - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego 

część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do 
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych); 

1.4.26. Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
1.4.27. Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji; 
1.4.28. Wodociąg – rurociągi służące do dystrybucji wody na cele socjalno-bytowe. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1.  Charakterystyka terenu budowy 

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robót. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy w celu zapoznania się z obiektem 
oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztów w swojej ofercie. 

Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien być chroniony 
przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca sporządzi plan zagospodarowania placu budowy 
z zaznaczeniem placów składowych, dróg dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia i 
przekaże go Inspektorowi nadzoru przynajmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem robót. 

W obszarze, w którym prowadzone będą roboty występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz 
obszary upraw rolniczych. Istniejące drogi są drogami gruntowymi lub asfaltowymi z gruntowym poboczem 
lub chodnikiem.  

Na obszarze objętym opracowaniem występują sieci uzbrojenia terenu w tym m.in.: sieć wodociągowa, 
gazociąg, ziemne kable elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne. Rzędne terenu wahają wahają się 
w granicach 194,6÷203,33 m npm. 

Zagłębienie przewodów waha się w granicach 1,7÷2,0m p.p.t.   

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostały w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowaną 
dokumentacją geotechniczną. 

 
1.5.2. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z umową, STWiORB, 
Dokumentacją Projektową, obowiązującymi warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi normami 
obowiązującymi w Polsce i poleceniami Inspektora nadzoru zgodnie z warunkami umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić 
zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające 
się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę 
ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 

- hałasem 
- wibracją 
- drganiami i wstrząsami 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i 

metalami ciężkimi 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 

 
1.5.3. Przekazanie Terenu Budowy 
Inspektor nadzoru lub przedstawiciel Zamawiającego w terminie określonym w umowie przekaże 
Wykonawcy Plac Budowy (rozbiórki), Dziennik Budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety STWiORB. 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu z przejęcia placu budowy opisującego stan placu 
budowy w dniu przekazania. Raport z przejęcia placu budowy powinien zawierać dokumentację 
fotograficzną. 2 egzemplarze raportu z przejęcia placu budowy Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru  
w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy. 
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Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych  Wykonawca 
uzyska z właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na własny koszt. 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne . 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie roboty prowadzić ręcznie. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi nadzoru harmonogram  
robót, plan płatności oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
1.5.4. Rozpoczęcie robót 

Wykonawca nie rozpocznie Robót wcześniej niż w dniu, w którym zostaną spełnione następujące warunki: 

a) ze strony Zamawiającego - zostanie dokonane za pośrednictwem Inspektora nadzoru przekazanie Placu 
Budowy oraz dostępu do niego; 

b) ze strony Zamawiającego - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia stosownie 
do art. 41 Prawa Budowlanego, zostanie zawiadomiony organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o 
planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

(i)  oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a 
także aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 
zawodowego; 

(ii) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także 
zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(iii)  informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
c) ze strony Wykonawcy - zostaną przedstawione Inspektorowi nadzoru polisy ubezpieczeniowe oraz 

dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Umowę; oraz 
d) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu szczegółowy 

Harmonogram realizacji robót wraz z planem płatności; 
e) Ze strony Wykonawcy zostaną przedstawione wszystkie wymagane pozwolenia, niezbędne 

do rozpoczęcia robót zgodnie z Harmonogramem realizacji robót; 

f) Ze strony Wykonawcy zostaną przedstawione wszystkie wymagane, ważne uprawnienia budowlane, 
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i, ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej. 

Po przejęciu Placu Budowy przez Wykonawcę i wytyczeniu trasy rurociągów przez uprawnionego geodetę, 
Wykonawca przystąpi do Robót. 
 
1.5.5. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja Projektowa składa się z: 
− Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, 
− Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez Wykonawcę. 
 

 
1.5.5.1. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących projektów: 
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
- powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny), 
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- projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości  
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
- plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg 

technologicznych 
- dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót 
zanikających, 
- operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWiORB 
- dokumentacja określająca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami 
przepisów ustawy o odpadach (Dz.U. z 2010 r Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami). 
 
W/w Projekty muszą zostać opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z właściwym 
zarządcą i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru . 
 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również opracowanie dokumentacji: 

a) określającej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami 
przepisów ustawy o odpadach (Dz. U z 2010 r Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) oraz uzyskanie 
na ich podstawie odpowiednich zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczęciem 
robót rozbiórkowych, w szczególności w zależności od zaistniałej konieczności: 

− opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego 
zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych (zgodny z ustawą o ochronie przyrody), 

− uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
− sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed 
rozpoczęciem robót. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków z uwagi na wybraną 
technologię Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 3 
egzemplarzach oraz w formie elektronicznej i przedłoży je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia na 2 tygodnie  przed harmonogramowymi terminami 
rozpoczęcia odpowiednich robót. Za wyjątkiem opracowań, dla których ustalono odrębnie inne terminy 
wykonania. 
 

1.5.5.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w umowie, Wykonawca 
powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane potrzebne 
do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w umowie. 
Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z Inspektorem, 
ustalić wstępnie przyjmowane rozwiązania i terminy składania Dokumentacji (ewentualnie terminy składania 
poszczególnych części Dokumentacji oraz zawartość poszczególnych części). 
 
1.5.5.3. Rysunki przyjęte przez Inspektora nadzoru 
Inspektor powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych 
przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 3 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia 
należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli w ciągu 3 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń 
na piśmie. 
 
1.5.5.4. Rysunki powykonawcze 
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inspektorowi nadzoru 
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi 
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nadzoru Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej formie w czterech 
egzemplarzach dla  ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użytkowania, w formie i treści 
zgodnej z przepisami prawa polskiego, nie później niż 28 dni roboczych przed datą przekazania 
do użytkowania. Opóźnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia 
w terminowym wykonaniu robót. 
 
1.5.6. Nadzór autorski 
Nadzór autorski będzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (Art. 
20 ust 1 pkt 4) i będzie obejmował: 
− stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 
− uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru. 
 
1.5.7.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć 
wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie poszczególnych pozycji. 
W przypadku wystąpienia rozbieżności w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących w skład 
dokumentacji przetargowej, w tym pomiędzy zapisami niniejszej specyfikacji ST-00, a specyfikacjami 
szczegółowymi i/lub pomiędzy specyfikacjami dla poszczególnych zadań, Wykonawcę obowiązują zapisy 
bardziej restrykcyjne, niezależnie od hierarchii w Umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji budowlano -wykonawczej, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe i STWiORBy oraz zgłosić 
wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentów. Wszystkie 
zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami 
lub wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót. 
W przypadku rozbieżności opisu wymiarów (współrzędnych, rzędnych) wymiar podany cyfrą jest ważniejszy 
jest od odczytu ze skali rysunków. Wszelakie rozbieżności pomiędzy wymiarami Wykonawca zgłosi 
Inspektorowi nadzoru celem ustalenia obowiązującego wymiaru.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały i sprzęt będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB oraz w Dokumentacji 
Projektowej przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
lub STWiORB, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.8. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie od dnia 
przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi 
administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora nadzoru zgody.  
Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy, Wykonawca nie 
pozostawiał na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, błota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformował 



 Budowa wodociągu w miejscowości Rogów 

 

Strona 8 z 28 

 

poboczy, co może stwarzać zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać 
prowadzenie robót utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszą być natychmiast 
usunięte. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 
− wykonania inwentaryzacji „przeglądu zerowego” z opisem stanu technicznego dróg przewidywanych 

do transportu, 
− wykonania dokumentacji fotograficznej, 
− spisania protokołu z administratorem, którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu korzystania 

z uzgodnionych dróg, a załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna). 
Protokół powyższy, Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach, 
których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony powyższym protokółem. W przypadku 
ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy Wykonawca jest 
zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy(rozbiórki). 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
zareagować natychmiast nie później jednak niż w przeciągu do 24 godzin i przystąpić do kontynuacji 
utrzymania. 
Reasumując: 
− zabezpieczenia terenu budowy 
− utrzymanie organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń zabezpieczających, 
− utrzymania ciągów ruchu kołowego łącznie z trasami objazdów nie podlegają odrębnej zapłacie i 

utrzymuje się, że są włączone w cenę ryczałtową. 
Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji umowy dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie trwania 
umowy tablice informacyjne dotyczące robót o treści uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Tablice 
informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
umowy. 
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę 
na jego koszt przez cały czas budowy. 
Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
 
1.5.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego w tym w szczególności wynikające z przepisów [4], [5] i [6] i [17]. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wymogów zawartych we wszelkich decyzjach i 
uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej. 
Wszelkie koszty wynikające z powyższych przepisów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę. 
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W okresie trwania budowy(rozbiórki) i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w środowisku powstałe w wyniku realizacji robót. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie. 
 
1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 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. Zgodę na ich wbudowanie powinien wyrazić Inspektor ustalając odpowiednie wymagania i 
warunki. 
 
1.5.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed  uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisowych wymagań  nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz 
do sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych i uzgodnieniem ZUD. 
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W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci 
w innym miejscu niż wskazano na mapie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Inspektor powinien określić, wspólnie z Wykonawcą, zakres robót niezbędnych do wykonania przy 
usunięciu wymienionej kolizji, łącznie z ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 
oraz niezbędny zakres robót, który zostanie wykonany na podstawie odrębnej umowy, w oparciu o 
dokumentację techniczną dostarczoną przez Inspektora nadzoru (jeżeli taka sytuacja wystąpi). 
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 Terenie 
Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu 
uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzację stanu istniejącej zabudowy 
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 
Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co 
do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują, inwentaryzacja taka zostanie przekazana 
w formie wydruku i wersji elektronicznej do wiadomości Inspektora nadzoru i Zamawiającego w ciągu 21 dni 
od podpisania Umowy. 
Wykonawca  podpisze dwustronne protokoły z właścicielami budynków, których załącznikiem będzie 
dokumentacja z inwentaryzacji. 
Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach  zawartych  pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
Wykonawca  winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela nieruchomości, na którym 
będą prowadzone prace związane z czasowym  zajęciem  terenu. Po zakończeniu robót - winien 
uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione 
odszkodowania za niemożność użytkowania, bądź inne trwałe szkody. Na koniec podpisze protokół 
stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowań 
będą po stronie Wykonawcy. 
W przypadku uszkodzeń układów drenarskich Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy w sposób 
zapewniający ich funkcję przed uszkodzeniem łącznie z wykonaniem projektu (jeżeli zajdzie taka potrzeba) 
– uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 
 
1.5.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń  nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych organów administracji, co do przewozu nietypowych  wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”)wynikający z Art. 21a Prawa 
Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 
2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inspektorem. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie. 
 
1.5.15. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 
przez cały okres trwania robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w obrębie Terenu Budowy, w okresie trwania 
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót w zakresie wynikającym z warunków 
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie 
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą 
podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni, itp.). 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w całym okresie trwania robót. 
Jeżeli Zamawiający przekaże Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiązany 
do zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania własnej czasowej organizacji ruchu 
(w przypadku nie przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystąpić). 
Opracowany Projekt czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz 
zatwierdzeniu w organie zarządzającym ruchem. 
 
1.5.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne obowiązujące przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Jeżeli w trakcie realizacji zadania określonego umową, zostaną wydane nowe: przepisy, rozporządzenia, 
uzupełnienia (erraty do opublikowanych dokumentów), normy PN-EN - Wykonawca bezwzględnie musi je 
wdrożyć jako przepisy uzupełniające i/lub zastępujące (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu 
do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z dokumentacji przekazanej przez Inspektora nadzoru. 
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1.5.17. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiającego) niezbędne 
do realizacji robót na własny koszt. 
W ciągu dwóch tygodni od wejścia na budowę Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru listę 
wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia robót zgodnie z Projektem. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić jednostkom 
kontrolującym wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umożliwić 
uczestniczenie w procedurach badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniają Wykonawcy 
z odpowiedzialności prowadzenia robót zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i 
umową. 
 
1.5.18. Prace archeologiczne 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor 
po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę. 
 
1.5.19. Niewypały, niewybuchy 
W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż 
pożarna, pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczenia 
terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Wykonawca. 
 
1.5.20. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca  wykonuje zaplecze we własnym zakresie. Wykonawca w ramach własnego zaplecza zapewni 
pomieszczenie  dla kierownika budowy gdzie będzie możliwość dokonywania zapisów i notatek służbowych   
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z budową zaplecza technicznego i socjalno-bytowego oraz 
stróżowania  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Wykonawcy. 
 
1.5.21 Ubezpieczenia i Gwarancje  
Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Umowie oraz muszą 
one uzyskać akceptację Zamawiającego.  
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Umową i jest zobowiązany 
ująć takie koszty w cenie. 

Wykonawca usunie wszelkie wady Robót w Okresie Gwarancji zgodnie z poniższymi warunkami: 

1) Wykonawca będzie realizował serwis gwarancyjny przez autoryzowane jednostki odpowiedzialne za 
obsługę gwarancyjną. 

2) Wykonawca zapewni skuteczny serwis gwarancyjny w Okresie Gwarancji i będzie świadczył usługi w 
tym zakresie w sposób gwarantujący możliwość ciągłej eksploatacji urządzeń, przy czym: 

a) zgłoszone awarie Wykonawca usunie w terminie nie dłuższym niż 36 godzin od chwili zgłoszenia 
awarii lub w innym zaakceptowanym przez Zamawiającego, 

b) w każdym przypadku zgłoszenia awarii unieruchamiającej urządzenie Wykonawca podejmie 
działania serwisowe polegające na stawieniu się serwisu do usunięcia awarii w miejscu lokalizacji 
urządzenia w czasie nie dłuższym niż 24 godziny; podjęcie tych działań będzie niezależnie od oceny 
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Wykonawcy, czy zgłoszenie awarii unieruchamiającej jest zgodne ze stanem faktycznym urządzenia i czy 
podlega serwisowi gwarancyjnemu zgodnie z umową. 

3) Przez awarię unieruchamiającą urządzenie rozumiane będzie każde z poniższych zdarzeń: 

a) awaria urządzenia uniemożliwiająca jego działanie w zakresie mechanicznym lub elektrycznym, 

b) awaria urządzenia powodująca, że urządzenie nie będzie dotrzymywać wymaganych w umowie 
parametrów pracy, w tym parametrów wydajności i wysokości podnoszenia, 

c) awaria urządzenia uniemożliwiająca kontrolę wymaganych parametrów pracy, 

d) awaria urządzenia stwarzająca zagrożenie pracy urządzenia lub pracowników eksploatacji. 

4) Dla skutecznego wywiązania się ze zobowiązań w Okresie Gwarancji Wykonawca będzie dysponował 
w sposób ciągły w oparciu o magazyn Dostawcy pełnym zestawem: 

a) głównych części urządzeń podlegających wymianie i decydujących o pracy urządzenia, 

b) części zużywających się, których nominalny czas eksploatacji jest krótszy niż Okres Gwarancji. 

 
2. Materiały 
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie definicję 
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na sześć tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego ich 
źródła wytwarzania lub wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakości i próbkami – 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych organów administracji 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Nadmiar 
humusu pozostającego po wykorzystaniu przy robotach wykończeniowych należy do Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do odwiezienia humusu z terenu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy. 
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Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy 

na własny koszt. 
 
2.5. 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 będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Miejsce i 
sposób składowania materiałów winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska, o których mowa w pkt. 
1.5.6. niniejszej specyfikacji. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmniej 4 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.7. Materiały z rozbiórek i odpadowe 
 
2.7.1. Elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy  (z wyjątkiem złomu z demontaży 
elementów metalowych i instalacji) i powinny być usunięte z terenu budowy i wykorzystane w sposób i 
terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot. Wykonawca dostarczy zdemontowane elementy 
metalowe do punktu skupu złomu za potwierdzeniem pisemnym które dostarczy Inspektorowi nadzoru –
Zamawiającemu. 
Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) materiałów z rozbiórek nie nadających się 
do ponownego wbudowania Wykonawca powinien zawrzeć w cenie, w odpowiednich pozycjach 
kosztorysowych. 
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Materiały z rozbiórki nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu 
zapisów ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami). 
Pozyskanie miejsca utylizacji tych materiałów stanowi obowiązek Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania miejsca utylizacji materiałów przed przystąpieniem do robót. 
Opóźnienia związane z brakiem takiego miejsca będzie równoważne z opóźnieniem realizacji robót z winy 
Wykonawcy. 
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów 
przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości 
w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. 
 
2.7.2. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu, 
elementy pochodzące z rozbiórek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt własny) 
w miejsce wskazane przez właściciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien 
ustalić z właścicielem sieci rzeczywiste odległości odwozu materiałów i uwzględnić to w cenie ofertowej. 
Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy). 
Jeżeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiałami z rozbiórki, należy traktować je jako nie 
przydatne i postąpić jak w pkt. 2.7.1. 
 
2.8. Materiały zawierające azbest 
Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów zawierających azbest, 
sposoby i warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobów, warunki przygotowania do transportu i transport 
ich do miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie odpadów w 
szczegółowy sposób określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2.04.2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. 2004.71.649). 
Koszt usuwania , transportu  i utylizacji nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie Wykonawcy. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu 
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 STWiORB, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w w/w 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
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Sprzęt stosowany do wykonania robót podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
4. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych organów, 
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. 
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, STWiORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę np. przy pomocy 
stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych 
na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, 
PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Kolejność robót przyjęta w w/w Projektach musi zapewniać usunięcie kolizji z elementami istniejącymi i 
projektowanymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robót, Programy 
Zapewnienia Jakości oraz Projekty uzupełniające z Inspektorem. 
Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w cenie Wykonawcy. 
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach, do których posiada prawo władania 
terenem. 
W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, nie objętych prawem 
władania, wynikających np. z przyjętej technologii robót, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne 
dokumenty i uzgodnienia z właścicielem nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i jest 
zobowiązany zastosować odpowiednie środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań dla otoczenia 
w stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu. 
     
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest 
zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjno-
wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy –złożyć operat z pomiaru powykonawczego- 
do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego. 
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i 
kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz  z mapą (zlikwidowanych sieci uzbrojenia 
podziemnego i fundamentów budynku przeznaczonego do wyburzenia) 
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 b)  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 STWiORB, 
a także w nie przywołanych w STWiORB a obowiązujących na terytorium Polski: Rozporządzeniach 
umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach 
Europejskich. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni dopuszczalne tolerancje w ocenie wyników badań. 
Wszelkie Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym 
z warunkami umowy i określonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń 
Inspektora nadzoru skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Każdorazowo przed  przystąpieniem do robót ziemnych  należy wykonać przekopy kontrolne ręcznie dla 
identyfikacji uzbrojenia podziemnego. 
W przypadku  ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia 
robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. Wszelkie koszty z tego tytułu 
nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w cenie. 
Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji (wszystkimi branżami), ustalić miejsca kolizyjne 
i opracować szczegóły przejść infrastruktur przez elementy konstrukcyjne. 
Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia terenu robót z ewentualnych pozostałych w gruncie 
fundamentów, fragmentów pali, przepustów, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej 
zapłacie i należy ująć je w cenie. 
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz inne Projekty 
wymagane w STWiORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie 
wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie 
podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w cenie. 
Wykonawca w cenie ofertowej powinien ująć wszelkie koszty dostosowania do wymogów zawartych we 
wszystkich warunkach technicznych i uzgodnieniach. 
 
5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz 
ograniczenia uciążliwości terenów sąsiednich. 
Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych we wszelkich decyzjach oraz wszelkich uzyskanych 
uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na budowę. 
Oprócz szczegółowych wymagań zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia 
wymagań minimalnych związanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji. 
1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie. 
2. Zaplecze budowy należy zorganizować poza: 
a) obszarami zabudowy mieszkaniowej, 
3. Zaplecze budowy należy zorganizować zgodnie z wymogami środowiska, a w szczególności zapewnić: 
a) uszczelnienie nawierzchni placów postojowych dla maszyn, środków transportu, parkingów dla 
pracowników itp., 
b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane będą odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone 
grunty, 
c) właściwe gromadzenie odpadów, a szczególnie odbieranie odpadów i ścieków przez koncesjonowane 
firmy. 
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4. Należy stosować sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, 
jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające 
niekorzystne oddziaływanie na środowisko. 
5. Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-
ściekowej, zaplecza budowy należy wyposażyć w przenośne toalety. 
6. Należy uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji oraz wykonać prace porządkowe a 
teren tymczasowych placów budowy przywrócić do pośredniego stanu. 
7. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, 
w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie 
mogą się pojawić w ramach robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nie 
szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją. 
8. Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
9. Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. 
10. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną 
przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 800 – 1800). 
 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
   Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
  - organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
  - bhp, szczegółowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach „pod ruchem samochodowym”, robotach 

rozbiórkowych, itp.) 
  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

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

Robót, 
  - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
  - rodzaje i ilość środków transportu dla poszczególnych rodzajów materiałów (sypkich, 

płynnych, prefabrykatów betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprzętu wolnobieżnego, 
  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
  - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

  - sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót przez Wykonawcę 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć wymagania 
określone w: STWiORB, Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywołanych w STWiORB a aktualnie 
obowiązujących: Rozporządzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach EN-PN i PN, 
Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt pomiarowy i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może dokonać wizytacji zaplecza technicznego 
Wykonawcy w celu sprawdzenia czy sprzęt i urządzenia zadeklarowane w PZJ znajduje się na zapleczu i 
we właściwym miejscu oraz czy sprzęt laboratoryjny jest sprawny i odpowiada załączonym w PZJ 
dokumentom. 
W celu ustalenia poprawności działania sprzętu, może również zażądać przeprowadzenia badań 
sprawdzających. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
STWiORB. 
W przypadku, gdy nie zostały określone wymagania dla materiałów lub Robót nieprzewidzianych 
w Dokumentacji Projektowej, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wymaganą 
jakość określoną w w/w dokumentach (w pkt. 6.2.) 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie 
zgłoszone niedociągnięcia (za wyjątkiem niesprawności sprzętu badawczego), Wykonawca jest 
zobowiązany usunąć w terminie uzgodnionym z Inspektorem. Natomiast niesprawność sprzętu musi być 
usunięta w przeciągu doby, w przeciwnym wypadku, Inspektor wstrzyma realizację tych Robót, które 
wymagają badań na sprzęcie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgłoszenia o poprawności działania. 
W tym przypadku, okres wstrzymania Robót, nie może mieć wpływu na terminowe wykonanie umowy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badań dowodzących o jakości 
materiałów i Robót, ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów 
bądź Robót, które budzą wątpliwości, co do jakości i spełnienia wymagań, o ile kwestionowane materiały 
i/lub Roboty nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub dostosowane do wymagań z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku wyników negatywnych; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek muszą być uprzednio 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 dokumentów przywołanych w 
pkt. 6.2. 
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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 raporty z wynikami badań w czasie i formie 
określonej w programie zapewnienia jakości (PZJ) 
Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robót i materiałów prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez swoje badania, oceniając ich zgodność z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych 
i dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor powinien prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki 
badań własnych wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może 
również rozszerzyć zakres własnych badań lub zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
za pobieranie próbek i badania potwierdzające kwestionowane wyniki, ponosi Wykonawca a w przeciwnym 
wypadku Zamawiający. 
 
6.7. Identyfikacja materiałów 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie 
z odrębnymi przepisami. Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym 
w sposób trwały muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane. 
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) 
dopuszcza się do stosowania: 
1) Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 
2) Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z tą normą, 
- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie uzyskaną 
aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie, 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a 
producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą, 
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej, 

3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej 
dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami. 
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Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację zgodności, 
nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W 
przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 
W przypadku materiałów, dla których w STWiORB są wymagane dokumenty, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie 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 
 
(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 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
    Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
- uwagi i polecenia inspektorów wyznaczonych przez Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych 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. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone inspektorom 
nadzoru wyznaczonym przez Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje inspektorów nadzoru wyznaczonych przez Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia i  zajęciem stanowiska. 
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się do jego treści i 
podjęcia stosownych decyzji. 
 
(2) Książka Obmiarów  
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. Wzór książki, a w szczególności formularza obmiarów 
zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wpisów do Książki Obmiarów 
dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inspektora nadzoru. Ksiązka obmiarów jest 
podstawą do zaliczenia zakresu robót wykonanych i naliczenia należnej zapłaty za wykonane roboty. 
 
(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. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

    Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f)  korespondencję na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Dodatkowe ilości obmiarowe wynikające z założonych tolerancji wykonania nie podlegają dodatkowej 
zapłacie. 
Niewielkie odchylenia ilości robót zawarte w przedmiarze robót nie będą modyfikowane na etapie Procedury 
przetargowej ze względu na obmiarowe rozliczanie robót. 
Pomiary grubości warstw dla danej konstrukcji należy sprawdzać w tym samym miejscu. 
Obmiaru Robót dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawcę 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 Rejestru Obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 
 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej – w (m). 
Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w (m3) jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
STWiORB. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać się Laboratorium wyposażonym we wszystkie urządzenia, sprzęt 
pomiarowy i laboratoryjny przez cały okres trwania budowy. 
Wszystkie urządzenia, sprzęt pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robót podlega akceptacji przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do robót. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporządzając odpowiednie szkice z podaniem 
niezbędnych wymiarów, z których jednoznacznie może być wyliczona obmiarowa: długość (m), szerokość 
(m), grubość (m), powierzchnia (m2), objętość (m3). Wzór szkicu powinien być uzgodniony z Inspektorem. 
Dokumentację złożoną ze: szkiców, wyliczonego i zapisanego obmiaru w książce obmiarów, dokumentacji 
fotograficznej obmiarów (skatalogowanej w sposób nie budzący wątpliwości, co do momentu jej wykonania 
oraz obiektu, który dokumentuje), Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi nadzoru 
w dwóch egzemplarzach (oryginał kopię). Po zatwierdzeniu, kopia trafia do Wykonawcy i stanowi element 
dokumentów odbiorowych jak również podstawę do sporządzania faktury. 
 
8. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu (np. demontaże, rozbiórki), 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. 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 umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
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    Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
    Odbiór robót związanych z odbudową nawierzchni należy wykonać w obecności 
przedstawiciela zarządcy drogi. 
    Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 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 ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowiązany również 
do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej według pkt. 7.4. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych jednej zamkniętej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Komisja w obecności Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 
Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie zaakceptowanie przez Inspektora nadzoru danej 
części robót. 
 
8.3. Odbiór ostateczny 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 powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.  
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca podejmuje decyzje na podstawie: 
− oceny wizualnej wykonanych Robót, 
− oceny technicznej opartej na analizie przedłożonych dokumentów (określonych w pkt. 8.3.1), 
− ocenie opartej na informacjach z całego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inspektora nadzoru, 
− listy usterek i wad sporządzonej na dzień odbioru. 
Komisja swoje stanowisko wyraża w protokóle spisywanym w dniu odbioru. 
W przypadku, gdy komisja z określonego powodu (leżącego po stronie Wykonawcy) przerwie odbiór 
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali termin następny. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego-końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy; wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak 
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne, 
W przypadku zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 
pozwolenia na budowę Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do przedstawienia oświadczenia 
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Projektanta i Inspektora nadzoru o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami. 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ oraz 

ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 2004r.) 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB i ew. PZJ 

na wszystkie materiały wbudowane. W Deklaracji powinna być podana lokalizacja wbudowania danego 
materiału. 

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawcę i Laboratorium Zamawiającego, na podstawie 
wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie 
STWiORB i PZJ. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

9. Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości, co do dat wykonania 
fotografii oraz obiektów, które dokumentuje 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu(likwidacja –wyłączenia sieci 
z eksploatacji 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulą 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersję cyfrową mapy 
zasadniczej w pliku dwg. 

12. Protokoły podpisane z właścicielami nieruchomości zajętych czasowo pod wykonanie infrastruktury 
technicznej - dotyczące zaspokojenia roszczeń (jeżeli takie będą konieczne). 

13. Protokoły z odbiorów technicznych branżowych. 
 
Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo 
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu odbiorowego, za wyjątkiem pozycji 
10, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na 
nośniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja 10 
zostanie zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn. 
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją elektroniczną jest 
zawarty w cenie i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym określonych przez Inspektora nadzoru. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny- końcowy Robót”. 
Wykonawca  jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu Operatu z przeprowadzonych 
pomiarów odkształceń  i przemieszczeń obiektów inżynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie 
gwarancyjnym. 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatów 
kolaudacyjnych (odbiorowych) robót do  archiwum oraz   egzemplarzy  wraz z raportami z przeglądów 
szczegółowych przeprowadzonych przed upływem okresu gwarancyjnego- Inspektorowi nadzoru i 
Zamawiającemu. 
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9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Inspektor może wziąć pod uwagę podział kwoty ryczałtowej 
proponowany przez Wykonawcę, zgodnie z odpowiednim zapisem w umowie. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i 
w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych 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 Wykonawcy 

W skład kosztów pośrednich 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 oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, koszty związane z zawarciem umów użyczenia gruntów, koszty płatnego nadzoru, odbioru 
itp. właścicieli, użytkowników infrastruktury teletechnicznej, energetycznej itp., koszty związane 
z przebudową lub zabezpieczeniem niezidentyfikowanych sieci, opłaty za dzierżawę terenu, koszty 
transportu materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów, koszty projektów uzupełniających i ich 
uzgodnień, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektów tymczasowych 
w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robót wynikające przyjętych 
rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, koszt opracowania i 
uzgodnienia wszystkich Dokumentacji Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwiązań z nich 
wynikających, koszty dostosowania się do wymogów wynikających z wszelkich decyzji oraz wszelkich 
uzyskanych uzgodnień zawartych w Dokumentacji Projektowej, koszty związane z czasowymi zajęciami 
terenu (w tym odszkodowania), koszty związane z dostosowaniem się do wszelkich uzgodnień i warunków, 
koszty związane z wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu, odbudowy nawierzchni, opłaty za dzierżawę 
placów, zajęcie pasa drogowego, wycinkę drzew, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty nadzoru 
gestorów nad budową infrastruktury i jej zabezpieczenia na czas robót, wszelkie koszty wynikające z 
warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków 
oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich (pkt 5.2 niniejszej STWiORB), ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej oraz dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierający 
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w 
okresie gwarancyjnym. 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST 
Wykonawca  jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z wymaganiami zawartymi w SST, a koszty 
wynikające z tych wymagań powinien ująć w poszczególnych pozycjach kosztorysu. 
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Uznaje się, że koszty dostosowania się do wymagań STWiORB ST-00 nie wyszczególnione w tabeli 
przedmiarowej dla wymagań ogólnych zostały uwzględnione przez Wykonawcę w pozycjach przedmiaru 
wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Po stronie Wykonawcy leży spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z wprowadzeniem 
Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarządzającym 

ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru oraz zainteresowanym zarządcom dróg i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
(c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
(d) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
(e) koszt zakupu i dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania robót 
(f) zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów,(jeżeli takie będą konieczne) 
(g) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(h) opłaty/dzierżawy terenu, 
(i) przygotowanie terenu, 
(j) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
(c) ewentualne wzmocnienie nawierzchni dróg po których prowadzone będą objazdy i ruch technologiczny 

związany z budową. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu umożliwiającego normalny ruch publiczny, 
(c) oczyszczenie terenu, 
(d) koszty demontażu, 
(e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzednią 

stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami, 
(f) ewentualne remonty uszkodzonych dróg po których prowadzone były objazdy i ruch technologiczny. 
 
 
10. Przepisy związane 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
[2] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555), 
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami), 
[4] Ustawa. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z późniejszymi zmianami), 
[5] Ustawa z dnia  27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami), 
[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2010 nr 185, poz. 1243; z późniejszymi zmianami), 
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[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. 2001 nr 112, poz. 1206), 

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z 
dnia 24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z późniejszymi zmianami). 

[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 
ewidencji odpadów (Dz. U nr 30, poz. 213), 

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z 
późniejszymi zmianami),  

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181), 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. 2003 nr 177, poz. 1729). 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) 

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) 
[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 
[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami). 
[18] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami) 
[19] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12 października 
2002 r. poz. 1393 

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902), 
[21] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 
[22] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041) 

[23] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

[24] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 
1999, Nr 43, poz.430). 

[25] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie 
warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
(Dz.U. z roku 2000, Nr 63, poz. 735). 

 


