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WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru robót w ramach realizacji zadania: „Budowa dróg w osiedlu Jeziorna I w Piotrkowie 
Trybunalskim” . 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 
STWIORB stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je sto-

sować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3 Zakres Robót objętych STWiORB 
1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Spe-

cyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
 
DM.00.00.00  Wymagania ogólne 
 
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, przepustów i ogrodzeń  
 
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
 
D.04.00.00 PODBUDOWY 
D.04.01.01    Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
D.04.02.01 Warstwa odsączająca i odcinająca 
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowana mechanicznie  
 
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 
D.05.03.05 Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego 
D.05.03.05    Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
D.05.03.23 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej 
 
D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 
D.07.01.01 Oznakowanie poziome 
 
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 
D.08.01.01 KrawęŜniki betonowe 
D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej 
D.08.03.01 ObrzeŜa betonowe 
 
1.3.2. NiezaleŜnie od postanowień Klauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 

 
 
 



  

1.4 Określenia podstawowe 
UŜyte w STWIORB wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 

następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość tech-

niczno-uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

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

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.8. InŜynier - instytucja upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego, którego upraw-
nienia i obowiązki w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji Robót określono w 
kontrakcie. Obowiązki InŜyniera moŜe pełnić osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ 
pracownik Zamawiającego, o wyznaczeniu, której, Zamawiający powiadomił Wykonaw-
cę na piśmie. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowa-

nia Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego po-

stoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połącze-

nia. 
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pie-
szego. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.16. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez InŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wy-
liczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlega-
ją potwierdzeniu przez InŜyniera.  

1.4.17. Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-
wiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.18. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 



  

b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, za-
pewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na pod-
łoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstruk-
cji nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego prze-
kroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancja-
mi, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmo-
wać teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i śro-
dowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojaz-
dów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, 
słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.27. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przema-
rzania. 

1.4.28. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Pro-
jektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i prze-
kroju podłuŜnym) istniejącego połączenia. 

1.4.32. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące 
do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w re-
alizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 



  

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania bu-
dowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.35. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słu-
pów lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła 
mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obej-
muje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.40. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla po-
szczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 
ruchu pieszego. 

1.4.41. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności techno-
logicznej ich wykonania. 

1.4.42. Tunel - obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogo-
wej i ruchu pieszego. 

1.4.43. Wiadukt  - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego za-
pewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.44. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związa-
nych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej ele-
mentu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi, STWiORB i poleceniami 
InŜyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszel-
kich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo tere-
nów, na których mogą wystąpić zagroŜenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi ro-
botami. Metody uŜyte przy budowie wyraŜające się rodzajem zastosowanej technologii, ma-
szyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska 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 metala-

mi cięŜkimi, 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaŜe Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i 



  

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomia-
rowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. W przypadku natrafienia na punkty poligonowe 
w ich rejonie roboty prowadzić ręcznie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
PROJEKTY BUDOWLANE: 

Projekt zagospodarowania terenu 
Projekt architektoniczno budowlany przebudowy układu drogowego skrzyŜowania 
Projekt architektoniczno budowlany przebudowy odwodnienia rejonu skrzyŜowania 
wraz z budową kanalizacji deszczowej 

PROJEKTY WYKONAWCZE: 
Projekt przebudowy układu drogowego 
Projekt budowy sygnalizacji świetlnej wraz z zabezpieczeniem kolizji  
Projekt przebudowy odwodnienia skrzyŜowania wraz z budową kanalizacji desz-
czowej 
Projekt stałej organizacji ruchu 

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w 
ramach Ceny Kontraktowej 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie następujących projek-
tów: 

- projekt zabezpieczenia wykopów, 
- projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 
Ww. projekty powinny być uzgodnione z Zamawiającym oraz podlegają akceptacji Biura 

Projektowego. Koszty ww. uzgodnień obciąŜają Wykonawcę Robót. Ceny uzgodnień opraco-
wań zgodnie z Środowiskowymi Zasadami Wyceny Prac Projektowych. 

NiezaleŜnie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Projekty Or-
ganizacji i Technologii Robót dla poszczególnych obiektów i robót. 

Przed przystąpieniem do robót w/w projekty muszą zostać zatwierdzone przez Zama-
wiającego. 
1.5.2.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Bu-
dowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią 
część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następu-
jąca kolejność ich waŜności: 

1). Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych. 
2). Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontrakto-

wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowied-
nich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projek-

tową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy ma-
teriałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określo-



  

nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału to-
lerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projek-
tową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
1.5.3.1. Dostarczenie oraz postawienie tablic informacyjnych dla kontraktu 

Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i 
utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przedstawiające informacje 
dotyczące Robót Kontraktowych. Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane w przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót dla wykonania tablic 
informacyjnych i pamiątkowych i obejmują: 

Wykonanie tablic informacyjnych spełniających następujące wymagania: 
Część tablicy informacyjnej zarezerwowana dla Wspólnoty musi spełniać następujące kryte-

ria: 
- Zajmować co najmniej 25% całkowitej powierzchni tablicy; 
- Zawierać standardowe godło wspólnotowe i następujący tekst: „projekt częściowo fi-

nansowany przez Unię Europejską”; 
- Godło jest przedstawione zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

Na pozostałej części tablicy: 
- NaleŜy umieścić logo SPO Transport zgodnie z obowiązującym standardem, 
- NaleŜy umieścić nazwę „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” wraz z 

logo. 
NaleŜy podać nazwę realizowanego projektu, jego łączny budŜet i wysokość dofinansowa-

nia ze środków UE. 
Wielkość liter uŜytych na tej części tablicy nie moŜe być większa niŜ wielkość napisu wska-

zującego na udział Unii Europejskiej. 
Zawarte na tablicy informacyjnej godło Unii Europejskiej musi być skonstruowane w zgo-

dzie z poniŜszymi zasadami: 

 

Flaga Unii Europejskiej składa się z 12 gwiazd. Liczba gwiazd jest stała, nie-
zaleŜnie od liczby państw członkowskich w Unii.  
 

 

Flaga ma kształt prostokąta, którego szerokość jest półtora raza dłuŜsza od 
wysokości. 12 gwiazd rozmieszczonych jest w równych odstępach na niewi-
docznym okręgu, którego środek jest punktem przecięcia się przekątnych 
prostokąta. Promień okręgu jest równy 1/3 wysokości krótszego boku prosto-
kąta. KaŜda z gwiazd ma 5 ramion, które są rozmieszczone na niewidocznym 
okręgu, którego promień jest równy 1/18 wysokości krótszego boku prosto-
kąta.  
Wszystkie gwiazdy ustawione są pionowo tzn. z jednym ramieniem skiero-
wanym pionowo do góry i dwoma sąsiadującymi po obu stronach ramionami 
w linii prostej. Gwiazdy są ułoŜone na okręgu w pozycji właściwej dla go-
dzin na tarczy zegara.  
Umieszczając flagę UE naleŜy zwrócić uwagę na ilość i połoŜenie gwiazd 
oraz ich rozmiar w stosunku do rozmiaru całej flagi.  

 



  

 

 

 

 

 

 

Kolorystka:  
Barwy logo Unii Europejskiej to:  

 

W przypadku kolorowych reprodukcji emblematu naleŜy uŜyć koloru niebie-
skiego i Ŝółtego. Dla powierzchni prostokąta będzie to panton REFLEX 
BLUE , dla gwiazd panton YELLOW.  
 
Internet 
Panton REFLEX BLUE odpowiada palecie kolorów RGB:0/0/153 (w systemie 
szesnastkowym: 000099), natomiast panton YELLOW odpowiada palecie ko-
lorów RGB: 255/204/0 (w systemie szesnastkowym: FFCC00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed umieszczeniem tablic informacyjnych Wykonawca uzgadnia z Kierownikiem Projek-
tu ich lokalizację oraz projekt. Konkretna lokalizacja tablic informacyjnych musi być zatwier-
dzona przez Kierownika Projektu w celu optymalnego rozpropagowania celów realizacji dane-
go przedsięwzięcia oraz informowaniu opinii publicznej o wkładzie UE.  

Tablice informacyjnych naleŜy umieścić: przed wjazdem na odcinek drogi na jego obu koń-
cach zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów. 

1.5.3.2. Utrzymanie tablic informacyjnych 
Tablice informacyjne powinny stać podczas całej realizacji kontraktu oraz maksymalnie do 

6 miesięcy po jego zakończeniu. Czas ten (6 m-cy) jest przewidziany na zastąpienie tablic in-
formacyjnych tablicami pamiątkowymi.  

Wykonawca moŜe zmienić układ lub pojedyncze elementy przedstawionego wzoru wyłącz-
nie po wcześniejszej konsultacji z Kierownikiem Projektu lub po pisemnym przedstawieniu 
przez zamawiającego nowego wzoru z prośbą o stosowanie. 

1.5.3.3. Wzór tablicy informacyjnej dla budowy Unii Europejskiej 



  

Tablice informacyjne powinny mieć rozmiary odpowiednie do skali działań. Dlatego teŜ za-
leca się następujące rozmiary tablic informacyjnych w zaleŜności od wielkości dofinansowania 
(naleŜy zawarty poniŜej wzór tablicy informacyjnej uzupełnić; gdzie X m /Y m): 

- Do 10 mln EUR – 6 m2; (tj. 2,8 m/2,2 m) – wielkość czcionki oraz elementy graficzne 
tak jak na przedstawionym poniŜej wzorze; 

 
 
 
 
 

WZÓR TABLICY INFORMACYJNEJ DLA BUDOWY UNII EUROPEJSKIEJ 

 

 

 

WZÓR TABLICY PAMIĄTKOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5.3.4. Dostarczenie oraz postawienie tablic pamiątkowych po zakończeniu kontraktu 

Tablice pamiątkowe powinny być zamontowane w ogólnie dostępnym miejscu oraz infor-
mować o wsparciu danej inwestycji przez Unię Europejską i zastąpić tablice informujące nie 
później niŜ 6 miesięcy po zakończeniu realizacji danego projektu. Tablice pamiątkowe powin-
ny zawsze zawierać: flagę Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującym standardem, część 
wskazującą na wkład Wspólnoty oraz moŜe wspominać o zaangaŜowanym funduszu. Podsta-
wowe wymiary tablicy pamiątkowej to 0,7m x 1m dla materiałów szlachetnych lub 1,4m x 2m 
dla innych trwałych materiałów.  

Wzór tablicy pamiątkowej zostanie przekazany przez Zamawiającego nie później niŜ 3 mie-
siące przed końcem realizacji kontraktu. W przypadku zastosowania większych rozmiarów niŜ 
te podane powyŜej naleŜy zachować proporcje zawarte we wzorze, który zostanie zaprezento-
wany przez Zamawiającego. Przed umieszczeniem tablic pamiątkowych wykonawca uzgodni z 
Kierownikiem Projektu ich lokalizację oraz projekt. Konkretna lokalizacja tablic pamiątko-
wych musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu w celu optymalnego rozpropagowania 
celów realizacji danego przedsięwzięcia oraz informowaniu opinii publicznej o wkładzie UE. 

[Tytuł projektu] 

Wartość projektu:                                __,_ _zł 

Udział Unii Europejskiej:                     __,_ _zł 

 



  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy 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 uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynika-
jących ze skaŜenia, hałasu 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 ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycz-
nymi, 

ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
iii) moŜliwością powstania poŜaru. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskanie wskazań odpowiedniego organu dla trasy i miejsca 
zdeponowania odpadów zgodnie Ustawą o odpadach (Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r). 

1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpo-

wiednie 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 za-
bezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜy-

cia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wyda-

ne 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 uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zama-
wiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów admini-
stracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 
ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości ruchu komunikacji autobusowej. W 

przypadku ewentualnej kolizji prowadzonych robót z lokalizacją istniejących przystanków au-
tobusowych, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnień z odpowiednim Przedsię-
biorstwem Komunikacyjnym mających na celu zmianę lokalizacji tych przystanków  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicie-



  

lami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ra-
mach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urzą-
dzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie od-
powiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzch-
ni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Za-
mawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki będące w dyspozycji Wykonawcy powodujące nadmierne obciąŜenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z polece-
niami InŜyniera. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach pu-
blicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypo-
wych wagowo ładunków ponadnormatywnych i o kaŜdym takim przewozie będzie informował 
InŜyniera. InŜynier moŜe polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z 
terenu budowy. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan 
BiOZ”)wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z InŜynie-
rem.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
InŜyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powin-
no być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalają-
cym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, przejścia itp. objęte obszarem budo-
wy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikają-
cymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu letniemu i zi-



  

mowemu ( likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, koszenie trawy, czysz-
czenie jezdni, odśnieŜanie, wywóz śniegu itp.) 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, itp., za-
pewniając 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 InŜy-
niera. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

Reasumując niŜej wymienione koszty: 
- zabezpieczenia terenu budowy 
- wynikające z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń za-

bezpieczające, oświetlenie tymczasowych jezdni i ciągów pieszych. 
- utrzymania letniego i zimowego ciągów ruchu kołowego i pieszego. 

nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone w Cenę Kontraktową. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12. RównowaŜność norm. 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązy-
wać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 

W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretne-
go kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające za-
sadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy i przepisy, pod warun-
kiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice pomię-
dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą byc dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego 
przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez InŜyniera. 

W przypadku kiedy InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadni-
czo równego lub wyŜszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powoła-
nych w dokumentach. Materiały lub urządzenia na które nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN 
powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną. 

1.5.13. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane 
za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera i postę-
pować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 
koszty lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i 



  

Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót lub wysokość kwoty, o którą naleŜy 
zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
łów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące pro-
ponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowied-
nie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materia-
ły uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Tech-
nicznych w czasie postępu Robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-

skanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed roz-
poczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynie-
rowi. 

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. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład od-
powiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań InŜyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowią-
zującymi na danym obszarze. 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu spraw-

dzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mo-
gą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane na-
stępujące warunki: 

a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta ma-
teriałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wyko-
nawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 



  

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-

trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miej-
scach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidują moŜliwość wariantowego zasto-

sowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, je-
śli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

2.7 Materiały z rozbiórek 
Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być 

usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych robot. 
Wyjątek stanowią poniŜsze materiały stanowiące własność Zamawiającego: 

- destrukt z frezowania nawierzchni, 
- znaki drogowe pionowe oraz konstrukcje wsporcze do znaków. 
Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania destruktu w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i naleŜy je wli-
czyć do Ceny kontraktowej. 

Wykonawca powinien uwzględnić poŜytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek 
w Cenie Kontraktowej. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wska-
zaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez InŜynie-
ra; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaak-
ceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasa-
dami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach InŜyniera w termi-
nie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środo-
wiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidują moŜliwość wariantowego uŜy-
cia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji In-
Ŝyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warun-
ków Kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy trans-

porcie materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 



  

władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim prze-
wozie powiadamiał InŜyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materia-
łów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach InŜyniera, w terminie prze-
widzianym Kontraktem. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 

uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicz-
nych 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 Kontraktem, oraz za ja-
kość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz polecenia-
mi InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
sokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Doku-
mentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-
znaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materia-
łów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót 

lub inne Projekty wymagane w STWIORB np.: projekt zabezpieczenia wykopów, itp. Zasto-
sowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie ( np. zabicie i wyciągnięcie 
ścianek szczelnych, itp.) wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w 
ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu 
naleŜy ująć w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca powinien zachować szczególną ostroŜność przy wykopach w pobliŜu słupów 
linii napowietrznej sieci niskiego napięcia ze względu moŜliwość osłabienia ich posadowienia.  

Obszar inwestycji znajduje się w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Wykonawca w 
trakcie wykonywania prac i po ich zakończeniu nie moŜe negatywnie wpłynąć na jego stan. 



  

Wszelkie koszty ewentualnego przywrócenia stanu pierwotnego w wyniku zawinionym przez 
Wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Ro-
bót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez In-
Ŝyniera. 

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 na wysokości, robotach rozbiór-

kowych, pracach prowadzonych nad rzeką 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 wykonywa-

nych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, na-

staw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych ko-
rekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych in-
formacji InŜynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- wykaz projektów technologicznych i wykonawczych przewidzianych w ST, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku mate-

riałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie trans-

portu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legali-

zacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-
gnąć załoŜoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 



  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwo-
ścią zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wy-
maganiom norm określających procedury badań. 

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich in-
spekcji. 

InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-
gnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpły-
nąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych mate-
riałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-

bek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia-

łów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te po-
krywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera bę-
dą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak naj-

szybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜyniera na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6 Badania prowadzone przez InŜyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 



  

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wyko-
nawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWIORB na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno-
ści materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonaw-
cę. 

6.7 Identyfikacja materiałów 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu 

zgodnie z odrębnymi przepisami. Właściwości uŜytkowe tych materiałów, zastosowanych w 
obiekcie budowlanym w sposób trwały muszą umoŜliwiać prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w 
art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane. 

W przypadku materiałów, dla których w STWIORB są wymagane dokumenty, kaŜda 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 InŜynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8 Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiające-

go i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Ro-
bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 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 InŜyniera. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera 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 InŜyniera, 
- 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 klimatycz-
nymi, 

- 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 przed-
łoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 

 Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projek-
tant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
(2) Rejestr Obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜ-
dego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze-
czenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gro-
madzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za-
łączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 

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

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 za-

bezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-

rzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglą-

du na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 



  

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztory-

sie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na pi-
śmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcz-
nej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczeki-
wanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla 

danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomno-
Ŝona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaak-

ceptowane przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa le-
galizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

7.4 Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-

ganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej 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 oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zro-

zumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z InŜynierem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbio-
ru: 



  

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
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 umoŜliwiają-

cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budo-

wy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i po-
wiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawie-
rających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru czę-

ściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje InŜynier. 

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 pi-
śmie o tym fakcie InŜyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, li-
cząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o któ-
rych mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno-
ści InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniają-
cych w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno-
ści i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projek-
tową i STWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksplo-
atacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontrak-
towych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbio-

ru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 



  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z 
Kontraktu 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. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

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

rów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii te-

lefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekaza-
nia tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu oraz dodat-
kowo geodezyjną inwentaryzację podstawowych parametrów wykonanych urządzeń w 
obrębie koryta rzeki Moszczenicy celem przekazania do Wojewódzkiego Zarządu Melio-
racji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powy-
konawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawio-
ne wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

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. 
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 Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych i w Doku-
mentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 



  

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowni-

ków nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym dopro-
wadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania Ro-
bót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, koszty projektów uzupełniających i 
ich uzgodnień, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty odtworzenia 
umocnienia brzegów, skarp i dna rzeki, oraz przywrócenia terenów przyległych do stanu pier-
wotnego po zakończeniu robot budowlanych, koszty technologii robót wynikające przyjętych 
rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, koszty związa-
ne z zawarciem umów uŜyczenia gruntów, opłaty za dzierŜawę terenu, placów i bocznic, eks-
pertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i 
geodezyjnej inwentaryzacji podstawowych parametrów wykonanych urządzeń, zysk kalkula-
cyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wy-
stąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym. 

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Opłatę administracyjną za wycinkę drzew ponosi Zamawiający. 

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawar-

tych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 

9.3 Objazdy, Przejazdy wynikające z przyjętej technologii robót Wykonawcy 
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów obejmuje: 

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czeństwa ruchu. 

(b) Opłaty/dzierŜawy terenu 
(c) Przygotowanie terenu 
(d) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznako-

wań i drenaŜu.  
(e) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów obejmuje: 
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań piono-

wych, poziomych, barier i świateł 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
(c) Utrzymanie ciągłości ruchu komunikacji autobusowej 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i obejmuje: 
(a)  Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

9.4. Tablice informacyjne na czas budowy 
Podstawą płatności dla punktu „Dostarczenie oraz postawienie tablic informacyjnych dla 

kontraktu” jest kwota ryczałtowa i obejmuje bez ograniczeń: 
- Przygotowanie projektu tablicy informacyjnej zgodnie z zaleceniami Kierownika Projektu, 
- Wytworzenie, załadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce wskazane przez 

Kierownika Projektu, 
- Ustawienie tablic informacyjnych na wskazanym miejscu. 
Podstawą płatności dla punktu „Utrzymanie tablic informacyjnych” jest cena jednostkowa 

skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową i obejmuje bez ograniczeń:  
- Utrzymanie przez cały okres trwania kontraktu tablic informacyjnych w dobrym stanie, 



  

- Rozebranie i usunięcie tablic informacyjnych na składowisko Wykonawcy poza plac bu-
dowy zgodnie z instrukcją Kierownika Projektu. 

9.5. Wykonanie tablic pamiątkowych 
Podstawą płatności dla punktu „Dostarczenie i postawienie tablic pamiątkowych po zakoń-

czeniu kontraktu” jest kwota ryczałtowa i obejmuje bez ograniczeń: 
- Przygotowanie projektu tablicy pamiątkowej zgodnie z instrukcjami Kierownika Projektu; 
- Wytworzenie, załadunek i przewiezienie tablic pamiątkowych na miejsce wskazane przez 

Kierownika Projektu; 
- Ustawienie tablic pamiątkowych we wskazanym miejscu. 

Płatność za pozycje zostanie dokonana po ustawieniu tablic pamiątkowych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robót - Mniejsze Kontrakty, Bank Świa-
towy, styczeń 1995  

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 

163 z późniejszymi zmianami). 
6. Rozporządzenie MI z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyko-

nywaniu robót budowlanych 


