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DM-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót. które zostaną wykonane w ramach ROZBUDOWY SKRZYZOWANIA ULIC: KRAKOW. 
PRZEDM., S. ŹEROMSKIEGO, PRZEDBORSKIEJ I ŚLĄSKIEJ W PIOTRKOWIE 
TRYBUNALSKIM. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 
niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, 
stanowiącymi Opis przedmiotu zamówienia 

1.2. Określenia podstawowe 

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

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

Budowla drogowa  - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

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

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

Droga tymczasowa (monta żowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

Dokumentacja projektowa słu żąca do opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacja 
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072); 

Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i wykonawczy oraz inne opracowania, 
stanowiące podstawę realizacji przedmiotu zamówienia; 

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 Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

Inżynier/Nadzór Inwestora – osoba fizyczna lub prawna pełniąca na zlecenie 
Zamawiającego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy 
Prawo budowlane oraz inne funkcje na podstawie upoważnienia udzielonego przez 
Zamawiającego.  

Jezdnia  - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 
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Krajowa deklaracja zgodno ści – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą 
techniczną; 

Korona drogi  - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni  - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

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

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

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Nawierzchnia  - warstwa lub zespól warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla mchu. 

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

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

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu; 

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

Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

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. 

Podbudowa  - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza  - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

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

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

Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Podło że ulepszone  - górna warstwa podłoża, leząca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

Polecenie In żyniera  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  

Prawo do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
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stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 
budowlanych; 

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 
techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 
dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, 
transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu 
wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

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

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

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

Przedmiar Robót  - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

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

Warstwa wi ążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza  - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

Warstwa ods ączająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań 
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Remont  - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w 
obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) –  urządzenie techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu –  urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych; 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 
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Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

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; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 
stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 
zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – 
niskie napięcie, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, WO – 
Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.3. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i poleceniami Inżyniera. 

Koszt wypełnienia wszystkich wymagań, narzuconych dokumentami umownymi, w tym 
również niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót DM-00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę ryczałtową. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd 
umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz 
wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Najpóźniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
następujące dokumenty: 

1. Tom I.A – Projekt zagospodarowania terenu 

2. Tom I.B – Rozbudowa skrzyżowania drogi – projekt budowlany  

3. Tom I.B – Rozbudowa skrzyżowania drogi – projekt wykonawczy 

4. Tom II – Sieć kanalizacji deszczowej – projekt budowlano-wykonawczy 

5. Tom III – Sieć wodociągowa – projekt budowlano-wykonawczy 

6. Tom IV – Sieć gazowa – projekt budowlano-wykonawczy 

7. Tom V – Linia oświetleniowa i przebudowa sieci energetycznych NN – projekt 
budowlano-wykonawczy 

8. Tom VI – Przebudowa kanalizacji TP SA– projekt budowlano-wykonawczy 

9. Tom VII – Rozebranie budynku gospodarczego – projekt budowlano-wykonawczy 

10. Projekty stałej organizacji ruchu 

11. Inwentaryzacja zieleni 

12. Projekt zieleni 

13. Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej – kanalizacja deszczowa 

14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
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15. Decyzje i uzgodnienia: 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr DOP.7627-10/2010 z dnia 
11.05.2010 na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i 
przebudowie skrzyżowania u zbiegu ulic: Śląskiej, Krakowskie Przedmieście, 
Żeromskiego, Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z rozbudową i 
przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. 

• Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr UOZ-PT-641/254/2011 z 
dnia 21.09.2011r. 

• Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/12 (IA-
II.7820.18.2011.RRz dnia 03.01.2012r dla inwestycji polegającej na rozbudowie i 
przebudowie ul. Śląskiej w Piotrkowie Trybunalskim, obejmująca budowę 
kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej 

• Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego w związku z na rozbudową i 
przebudową ul. Śląskiej w Piotrkowie Trybunalskim na wykonanie wylotu 
kanalizacji deszczowej PCV fi400 oraz odprowadzanie oczyszczonych ścieków 
deszczowych do rzeki Strawy 

16. Dziennik Budowy 

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych 
należy pobrać z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po 
przekazaniu Terenu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. 

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. 

1.3.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz robót poza Terenem Budowy i w jego najbliższym otoczeniu w okresie trwania realizacji 
Umowy aż do zakończenia i przejęcia robót, a w szczególności: 

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, zapory, kładki, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Powyższe elementy po zakończeniu robót 
i ich odbiorze zostaną usunięte na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, przejazdów, 
dojazdów prowadzących do Terenu Budowy, a nadto zabezpieczy je przed uszkodzeniem 
spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców, na 
własny koszt. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. 

d) W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz innych 
elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia 
jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do 
należytego stanu. 

e) Wykonawca wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
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1.3.3. Oznakowanie Terenu Budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z 
późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

Ponadto Wykonawca wykona tablicę informacyjną, informującą o współfinansowaniu robót ze 
środków Unii Europejskiej, wg poniższych wymagań. 

Wymiary: 3,0 mb szerokości X 2,0 mb wysokości 

Tło: białe PCV grubości 5 mm 

Rozmieszczenie i układ wszystkich znaków i napisów, kolorystyka, czcionka, grubość czcionki 
i wysokość liter, oraz powierzchnia zajmowana przez poszczególne znaki i napisy muszą być 
zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Załącznik 1 Zasady stosowania znaku, budowa ciągu 
znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów POIiŚ” udostępnione na 
stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Strony/Dokumenty.aspx oraz z wytycznymi 
zawartymi w „Księdze identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności” udostępnione na 
stronie internetowej: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/dokumenty/załacznik 1 księga 
identyfikacji wizualnej pdf. 

1.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na Terenie 
Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi i własności, 
wynikające z zanieczyszczeń, emisji i hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego 
działań. Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki 
wynikłe z działań Wykonawcy nie przekroczą wartości podanych w Specyfikacjach 
Technicznych i nie przekroczą wartości przypisanych stosowanymi prawami.  

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz odpadów, nieczystości 
stałych i płynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 
Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich 
otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się do: 

1) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.05.239.2019 z 
późniejszymi zmianami), 

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 
2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), 

3) Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 z późniejszymi zmianami), 
4) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t. z późn. 

zmianami) 

5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 
do środowiska (Dz.U.05.263.2202 z późn. zmianami) 

W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 
2) unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

3) Zabezpieczać przed uszkodzeniami sąsiadujące drzewa i krzewy zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
4) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, tymczasowych 

i objazdów, 
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5) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i 
pyłami, 

6) składowanie, transport i utylizację wszelkich odpadów powstałych na skutek lub w 
związku z realizacją umowy, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów i odpowiedzialności, 
w tym odpowiedzialności za niedotrzymanie obowiązujących norm i przepisów prawa w 
tym zakresie, 

7) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami i toksycznymi substancjami, 

8) przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za prawidłowe postępowanie z 
odpadami. W momencie przystąpienia do robót ma obowiązek legitymowania się stosownymi 
zezwoleniami wynikającymi z art. 17 ustawy o odpadach. 

1.3.5. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, 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. 

1.3.6. Ochrona stanu technicznego własno ści obcej 
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. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach terenu, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inżyniera o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez Zamawiającego.  

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 
skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca 
na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 
uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed 
awarii.  

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
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porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

UWAGA 

W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca odtworzy do sta nu istniej ącego wszystkie 
wjazdy, trawniki itp., które zostan ą rozebrane w zwi ązku z prowadzonymi robotami poza 
zakresem obj ętym projektem drogowym.  

1.3.7. Ochrona i utrzymanie robót i Terenu Budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od dnia przekazania Terenu Budowy do daty podpisania protokołu odbioru i 
przekazania do eksploatacji. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu podpisania protokołu odbioru i przekazania 
do eksploatacji.. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej 
elementy były w stanie niepogorszonym przez cały czas, do momentu odbioru. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 
na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 
wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 
czasowo pod budowę. 

Wykonawca w PZJ opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób 
zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg 
montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

1.3.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy.  

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 
trwania robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 
powiatowych i krajowych.  

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

1.3.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

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

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

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. W szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

1) Kodeksu pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 
2 lutego 1996r., 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 
47, poz. 401) 
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3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

1) Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  
2) Właściwe zabezpieczenie wykopów, drabiny zejściowe, szelki, podesty robocze i kładki 

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

4) Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  
5) Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków  

6) Urządzenia do pomiaru stężenia gazu  
7) Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami  

8) Właściwe zabezpieczenia p.poż robót i urządzeń oraz Terenu Budowy i jego zaplecza. 
9) Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  

Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę będzie zobowiązany do sporządzenia 
i prowadzenia robót według Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku)  

1.3.10. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.3.11. Równowa żność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w dokumentach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku, 
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 
i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 
ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się 
do norm powołanych w dokumentach. 
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1.3.12. Zapewnienie mediów 
Wykonawca winien na własny koszt poczynić wszelkie ustalenia i wykonać wszelkie prace 
dotyczące doprowadzenia, poboru, pomiaru i dystrybucji wody, gazu, energii elektrycznej i 
innych mediów do wszystkich miejsc, gdzie będą one niezbędne do wykonania działań 
objętych umową. 

W tym celu Wykonawca powinien zapewnić i użyć wszelkiego niezbędnego sprzętu 
Wykonawcy, środków transportu, materiałów oraz wszelkich przedmiotów jakiegokolwiek 
rodzaju niezbędnych do poboru, konsumpcji i dystrybucji wody, gazu i energii elektrycznej do 
różnych punktów robót czy zaplecza. 

W przypadku korzystania z dostawy wody, gazu lub energii elektrycznej z istniejących źródeł, 
Wykonawca winien od dnia wejścia na Teren Budowy zapłacić za korzystanie z mediów.  

1.3.13. Zapis stanu przed rozpocz ęciem robót budowlanych 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 
Terenu Budowy: budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót 
oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 
sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi przed 
rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 
żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania 
inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie 
budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera, 
tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Inżyniera i Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i 
właściciela terenu. 

1.3.14. Nadzór archeologiczny 
Teren objęty umową znajduje się w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego 
śródmieścia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydziału Kultury, Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 14 września 1067r, znak KL.IV-680/482/67. Na obszarze inwestycji 
występują także podziemne warstwy kulturowe związane z osadnictwem na terenie miasta. W 
związku z powyższym, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia prowadzenia nadzoru 
archeologicznego podczas prowadzenia robót ziemnych przez odpowiednie służby 
archeologiczne.  

Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo pisemnie powiadomić Zamawiającego o 
planowanym rozpoczęciu robót ziemnych na poszczególnych odcinkach robót, co najmniej na 
3 dni robocze przed przystąpieniem do tych robót ,W razie przypadkowego odkrycia obiektów 
archeologicznych Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego wstrzymania robót, 
zabezpieczenia znaleziska i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora Zabytków 
Archeologicznych w Piotrkowie Trybunalskim. Do momentu uzyskania od Inżyniera 
pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji przewidzianych prawem nie wolno Wykonawcy 
wznowić robót na danym obszarze.  

Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru służb 
archeologicznych.  

1.3.15. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe, socjalne 
i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się 
na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem. 
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W przypadku braku możliwości lokalizacji Zaplecza Budowy w pobliżu Terenu budowy 
Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie Inżyniera dla jego lokalizacji w innym, możliwie 
bliskim Terenowi Budowy, miejscu. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 
inwestycji, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Wykonawca na własny koszt zapewni pojemniki do segregacji odpadów i jako wytwórca 
ponosi koszty ich zagospodarowania.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia oraz dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 

1.3.16. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z umow ą 
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunkami umowy gwarancje na własny koszt. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami 
umowy. 

1.3.17. Organizacja ruchu 
Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie, aktualizacja, uzupełnienie (jeżeli konieczne) i 
uzgodnienie z odpowiednimi organami projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas 
budowy a także zapewnienie organizacji ruchu zgodnej z opracowanymi i uzgodnionymi 
projektami. Po zakończonych robotach Wykonawca przywróci oznakowanie pionowe i 
poziome do stanu zgodnego z projektem docelowej organizacji ruchu. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z aktualizacją, uzupełnieniem i 
uzgodnieniem projektów organizacji ruchu oraz prawidłowej organizacji ruchu na czas budowy 
włączając w to opłaty za zaj ęcie pasa drogowego.  

1.3.18. Dokumenty Wykonawcy 
Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej, sporządzi niżej wymienione opracowania i uzyska 
m.in. niżej wymienione decyzje: 

1) Aktualizacja, uzupełnienie (jeżeli konieczne) projektów tymczasowej organizacji ruchu na 
czas budowy 

2) Program Gospodarki Odpadami (jeżeli Wykonawca nie posiada) 

3) Decyzja o pozwoleniu na wycinkę drzew (jeżeli będzie wymagana dodatkowa wycinka, 
ponad zaplanowaną, zgodnie z Dokumentacją Projektową) 

4) Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie odwodnienia wykopów (o ile będzie wymagane) 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie 
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia 
robót (np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody 
z wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Dokumenty Wykonawcy należy opracować i dostarczyć Inżynierowi do przeglądu  
i zatwierdzenia w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji 
elektronicznej. 

1.3.19. Program Gospodarki Odpadami 
Wykonawca jako wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów 
powstających w wyniku realizacji robót. Spoczywa na nim obowiązek posiadania ‘Programu 
zagospodarowania odpadów niebezpiecznych”, „Informacji o wytwarzanych odpadach” lub 
„Wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów” –art. 17 ustawy  
o odpadach i uzyskania stosownych zezwoleń. Sposób postępowania musi być zgodny  
z Ustawą o odpadach i zapisami w uzyskach decyzjach. 
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Wykonawca wykona i przedłoży do wiadomości Inżynierowi i Zamawiającemu opracowane i 
zatwierdzone wskazane wyżej dokumenty z zakresu gospodarki odpadami zawierające m.in. 

- wyszczególnienie rodzajów odpadów w trakcie realizacji inwestycji, 
- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów, 
- opis sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, 
- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.  

Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. 

1.3.20. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie 
i formie jak w dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały 
przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych 
robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale 
przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla 
sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy 
zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie analogowej i 
elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć 
Zamawiającemu na typowym nośniku informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik 
(pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające 
im rzędne oraz pary współrzędnych. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed zgłoszeniem 
robót do odbioru końcowego. 

Jeżeli w trakcie odbioru końcowego wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, 
Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, 
forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe 
i nieużywane o ile nie zostało to ustalone inaczej w dokumentacji projektowej. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom 
i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Wszystkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z 
obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 
16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub 
certyfikaty zgodności i oznakowanie. 

Jeśli dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę producenta jest to 
przywołanie wyłącznie do celów określenia standardowej jakości materiałów/urządzeń które 
mają być użyte do realizacji robót. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być użyte pod 
warunkiem, iż spełniają wymagania zawarte w dokumentacji projektowej i ST i muszą być 
zatwierdzone przez Inżyniera. 

We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami 
producenta. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 
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informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów. 

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

Stosowane materiały winny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, 
upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, 
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. 
U. Nr 8, poz. 71), a także zezwolenia Państwowego Zakładu Higieny (PZH) dla materiałów 
mających kontakt z wodą do picia. 

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie 
spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający lub Inżynier ma 
prawo żądać wymiany całej partii materiałów. 

Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania umowy usunąć na własny 
koszt z Terenu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały 
wbudowane), które nie są zgodne umową. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi o parametrach zgodnych z 
umową. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. 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 aktualną aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca zauważy, że w projekcie są zastosowane materiały szkodliwe dla 
środowiska i nie poinformuje o tym Zamawiającego ponosi za ich użycie wszelką 
odpowiedzialność. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 28 dni  przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Wszelkie materiały bądź pozycje przedłożone do akceptacji zgodnie z powyższą procedurą 
muszą na podstawie jednoznacznej opinii Inżyniera być równorzędne z wyspecyfikowanymi 
materiałami bądź pozycjami. Muszą one być ogólnie dostępne w odpowiedniej ilości i jakości, 
tak, aby nie powodować opóźnienia robót, inspekcji bądź testów; muszą być dostępne w 
podobnej ilości kolorów, faktur, wymiarów, skali, typów i sposobów wykończenia jak materiał 
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lub pozycja wyspecyfikowana; muszą mieć podobną jak pozycja wyspecyfikowana 
wytrzymałość, odporność, sprawność, dostępność, kompatybilność z istniejącymi systemami, 
łatwość obsługi i konserwacji i nie mogą pociągać za sobą dodatkowych robót i opłat w 
każdym innym zakresie robót innych Wykonawców bez pisemnej zgody takich Wykonawców. 

W żadnym przypadku Wykonawca nie będzie żądał przedłużenia Czasu na Ukończenie, ani 
też nie będzie żądał odszkodowania za straty z powodu czasu, który potrzebował Inżynier na 
rozważenie propozycji zamiennika lub też z powodu braku zgody Inżyniera na zastosowanie 
proponowanego zamiennika. Wszelkie opóźnienia wynikające z rozważań nad zamiennikami 
są wyłączną odpowiedzialnością Wykonawcy występującego o akceptację zamiennika  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać i składować zgodnie z instrukcjami producentów. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę 
do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.7. Dokumentacje techniczno ruchowe (DTR) urz ądzeń 

Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim. DTR te będą 
obejmować: 

− Część rysunkową obejmującą m.in.: schematy procesu i instalacji, kompletną 
specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, certyfikaty, schemat połączeń 
elektrycznych, etc.; 

− Część opisową w zakresie instalacji obejmującą opis: wymagań dotyczących instalacji, 
wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, zalecenia dotyczące 
magazynowania i montażu.; 

− Część opisową w zakresie obsługi obejmującą opis: obsługi, konserwacji, naprawy. 

DTR będą przedkładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy urządzeń. 

2.8. Materiały z rozbiórki 

Następujące materiały uzyskane z robót rozbiórkowych stanowią własność Zamawiającego i 
Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazania odpowiednim służbom Zamawiającego lub 
gestorom sieci: 

− Destrukt, 

− Płyty chodnikowe o wymiarach 50x50 cm, 
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− Tarcze znaków drogowych wraz ze słupkami, 

− Bariery łańcuchowe, 

− Lustro drogowe – U-18a, 

− Kosze na śmieci 

Wszystkie koszty poniesione na ich transport w miejsce wskazane przez Inżyniera lub 
Zamawiającego (do 5 km) będą pokryte przez Wykonawcę. 

Pozostałe materiały z rozbiórek i demontażu Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 
251 z późniejszymi zm.) lub zapisami dokumentacji projektowej. Koszty transportu i utylizacji 
materiałów ponosi Wykonawca. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera, 
a w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót. 

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 władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

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

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umownych, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.1. Zgodno ść robót z dokumentami umownymi 

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

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć 
wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu 
budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji projektowej, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z umową.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z umową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 
i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupełniające przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one 
rozstrzygnięte przez Inżyniera z udziałem Zamawiającego. 

5.2. Organizacja robót 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji w sposób pozwalający na 
wykonanie wszystkich robót zgodnie i w terminie określonym w umową.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiedniej logistyki budowy 
(zapewnienie dróg dojazdowych do Terenu Budowy, zabezpieczenie robót zgodnie z 
odpowiednimi przepisami, zaopatrzenie Terenu Budowy i urządzeń w energię elektryczną, 
wodę itp.). 
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W przypadku utraty ważności odpowiednich uzgodnień do Wykonawcy należy uzyskanie 
ponownego uzgodnienia. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

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

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w umowie, w szczególności w ST i dokumentacji projektowej. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 

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

6.1. Program zapewnienia jako ści 

W ciągu 14 dni od daty przekazania Terenu Budowy Wykonawca jest zobowiązany 
opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− projekt organizacji robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− projekt odwodnienia wykopów (jeżeli wymagany) 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
− wyposażenie 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, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji do Inżyniera; 

− system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb robót, 
który ma obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w 
sposób szczegółowy opisać: 

� w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania robót używa się jedynie 
obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji; 

� metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 

− zarządzanie Podwykonawcami 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. 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. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów 
lub robót, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały lub roboty nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

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

6.4. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Niestosowanie się przez Wykonawcę do powyższych wymogów będzie podstawą do 
wstrzymania płatności dla Wykonawcy. 

6.5. Badania prowadzone przez In żyniera 

Inżynier 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. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a). 

i które spełniają wymogi ST i dokumentacji projektowej. 

W przypadku materiałów i urządzeń, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty Budowy 

6.7.1 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 
dokumentacji odbiorowej. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.7.2 Pozostałe dokumenty 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowią następujące 
dokumenty:  

− Dzienniki Budowy 
− Projekt Budowlany, 
− Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Wykonawcy 
− Decyzje o budowę zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych 
− Dokumenty zapewnienia jakości 
− Wszelkie zatwierdzenia, uzgodnienia wydane przez odpowiednie władze, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencja na budowie. 
− Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób, inspekcji i odbiorów, 
− Komunikaty zgodne z warunkami umowy  
− Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

• dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 
• certyfikaty zgodności 
• certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
• deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 
• świadectwa jakości, 
• świadectwa pochodzenia, 
• atesty higieniczne 
• inne 

− Dokumentacje techniczno - ruchowe i instrukcje obsługi dostarczonych urządzeń, 
gotowych instalacji, aparatury itp 

6.7.3 Przechowywanie dokumentów budowy 
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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 Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności wynikającej z umowy. 

7.2. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego. 

7.3. Odbiór ko ńcowy  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera. 

Za datę rzeczowego zakończenia robót Zamawiający uzna datę potwierdzenia przez 
wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy gotowości do 
odbioru końcowego Wykonawcy. 

Wyznaczenie terminu odbioru końcowego robót nastąpi w ciągu 14 dni licząc od dnia 
powiadomienia Inżyniera o zakończeniu robót przez Wykonawcę i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego 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 uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja podejmie dalsze decyzje, odnośnie odbioru robót. 

Dokumenty do odbioru ko ńcowego 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

(a) Dokumentację Powykonawczą, tj. Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

(b) Uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 

(c) Dziennik budowy, 
(d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 

ewentualnie programem zapewnienia jakości, 
(e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
(f) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
(g) sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, uwagi 
dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

(h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń wraz z określeniem powierzchni zajmowanej przez 
urządzenia obce, nie związane z przebudową drogi. 

(i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
(j) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
(k) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in. 

− protokóły zdawczo – odbiorcze pasów drogowych, spisane z administratorem 
dróg; 

− oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; 

− oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
Terenu Budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu 
 

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

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających, jeżeli wystąpią, wyznaczy 
komisja. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 

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

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

8. ZASAD OPISANYCH W PUNKCIE PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

W kwotach ryczałtowych Wykonawca uwzględni w szczególności, lecz nie wyłącznie: 

- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

- wartość materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w umowie) wraz z kosztami ich 
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zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i załadunku oraz transportu na teren 
budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 
teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, i inne. 

- koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót (a w tym również  
umocnień ścian wykopów, wykonania pomostów, rusztowań, drabin zejściowych i 
wejściowych do wykopów i na rusztowania, deskowań, szalowania betonu, 
zabezpieczanie i oznakowanie terenu budowy oraz odcinków robót) itp. niezbędnych 
do wykonania robót stałych, przeprowadzenia odbiorów oraz utrzymania ciągłości 
pracy istniejących systemów, 

- koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami umowy i PZJ, 

- koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- wszystkich czynności wymienionych w STWiORB odpowiednio do rodzaju 
wykonywanych robót. 

Cena ryczałtowa, zaproponowana przez Wykonawcę w Ofercie jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót, objętych umową. 

9. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126  
z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003r, nr 80, poz. 717). 

Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881. 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (teks jednolity Dz.U.05.239.2019z późn. 
zmianami). 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321). 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000r. nr 46, 
poz.543 z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229). 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z późniejszymi 
zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 
25, poz. 150 z późn. zmianami).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (D z.U.02.166.1360} wraz  
z aktami wykonawczymi. 
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Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t. z późn. 
zmianami) 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.06.123.858 z późniejszymi zmianami). 

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego. (Dz.U. 2002r nr 117 poz 1007) 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U.07.61.417)  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U.06.83.578 z późn. zmianami ). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.93.96.438). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz.U.05.263.2202 z późn. zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U.  z 2006r. nr 137, poz. 984 z późn. 
zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r.  
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat  
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, 
poz. 71). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 
209 poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 
organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 
1127). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  
w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 roku  
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane 
do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz.U.98.55.362). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 99.74.836). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.03.121.1138). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku  
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.03.121.1137). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 roku  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 
Nr 113, poz. 728). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku  
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 roku w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. 
Nr 126 poz. 839). 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 roku  
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 
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Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1) 

PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2) 

 


