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1 WSTĘP 
Pod pojęciem Specyfikacji Technicznych, które wystąpi w SIWZ naleŜy rozumieć Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  2 września 2004 r do 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych  / ST /. 

Specyfikacja Techniczna – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania :        

„   Remont utwardzenia działki i placu oraz ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Katarzyny 6 w 

Raciborzu ”. 

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji  Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami 

Umowy przewaŜające znaczenie będą miały warunki określone w Umowie.  

  
1.2      Zakres stosowania  / ST /. 

Specyfikację techniczną  jako część dokumentów przetargowych i umownych naleŜy stosować w zleceniu i 

wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.   

Integralną część opracowania stanowią : Projekt Budowlany i Przedmiar Robót.  

      
1.3 Zakres robót obj ętych  / ST /. 

Wymagania ogólne  naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. Roboty, 

których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1.  

 
1.3.1 Ogólny opis projektowanych rozwi ązań 
  

�  Nawierzchnia z kostki betonowej gr.6 cm,  

�  Opaska Ŝwirowa,  

�  Uzupełnienie ogrodzenia, 

� Wiata gospodarcza wraz z zadaszeniem   

  

1.4.    Określenia podstawowe 
 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

  

Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

Konstrukcje budowlane  – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 

technicznym sposobu ich wykonania. 

Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

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

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

wykonania.  

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177) 

Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym na odkład, 
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1.5.    Ogólne wymagania dotycz ące realizacji Umowy 

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1)  Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:  

2) Dokumentacja Projektowa – projekt budowlano-wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego (do 

wglądu). 

  
1.6.     Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza 

placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 

szczególności: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalnością ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy Plac Budowy przed 

dostępem osób nieupowaŜnionych. 

(b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  określonych przez 

Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji robót. 

(c) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, iŜ jest włączony w Cenę Zadania. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1 Wstęp 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami  i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu Budowy, bądź 

złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 

i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza 

się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 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 
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technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 

zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

  
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu 

Budowy w miejscach uzgodnionych Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 

tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
2.7. Pochodzenie materiałów  
Wszystkie zastosowane materiały musza pochodzić z kraju UE lub kraju objętego zadaniem przedmiotowym. 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru 

wykonanych robot. 

 

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 oferta Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.   

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

uŜytkowania. 

 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidywanym Zadaniem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu 

Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umowa, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,  projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazywanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów robót, rozrzuty 

Występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozwaŜaną kwestie. 

Polecenia Inspektora Nadzoru 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. 

 
5.2.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

 

5.3.    Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

5.4.   Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜeń na oś przy transporcie materiałów 

wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadomiony Inspektora 

Nadzoru. 

  
5.5.   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 odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapienienia 

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

 

5.6.  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 Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.   

  

5.7.  Stosowanie  przepisów  prawa i norm 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władzę 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 będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 

 

5.8.   Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój 

koszt.  Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umoŜliwić władzom 

wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót.   

 

5.9.   Tablice informacyjne 

Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic informacyjnych. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli jako ści Robót 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów. 

 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badanie i pomiary  jeŜeli jakieś będą potrzebne 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 Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 

do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
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Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜne od Wykonawcy, na swój 

koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z Dokumentacja 

Projektowa i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.5. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W 

przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia – waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.6.  Dokumenty budowy  

 

1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od rozpoczęcia robót do Odbioru Końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 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, w porządku 

chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

• Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• Daty zarządzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 

• Zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających, ulegających zakryciu, częściowych końcowych 

odbiorów Robót, 

• Godziny, ilość rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 

• Sprzęt technicznie uŜywany i sprzęt niesprawny technicznie, 
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• Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót, 

• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń Robót, 

• Inne istotne informacje o przebiegu robót, 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

2) Księgą Obmiaru 

Księgą Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego elementów 

robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

 

3) Pozostałe dokumenty budowy 

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

• Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

• Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• Protokóły odbioru robót, 

• Protokóły z narad i ustaleń, 

• Korespondencję na budowie. 

 

2) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w 

biurze Wykonawcy robót. 

Zaginiecie, któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa i 

ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
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Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganych do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru. 

 

7.2. Zasady okre ślenia ilo ści robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m2 jako długość pomnoŜona przez  szerokośc. 

Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 

występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 

przeprowadzenia się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 

ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

 

8. PRZĘJECIE ROBÓT 
 

8.1. Procedura przej ęcia robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Odbiorowi częściowemu, 

c) Odbiorowi końcowemu, 

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na 

piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w 

celu ich odbioru. Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu i wyniki wszelkich badań i pomiarów 

będących w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie moŜe kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez 

Inspektora Nadzoru. śaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 

określonych Umowa. 
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8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

8.4. Odbiór ko ńcowy robót 

Odbiór robót naleŜy wykonywać z uwzględnieniem niŜej podanych uwarunkowań: 

• Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot 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 

Inspektora Nadzoru. 

• Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 

• Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu 

odbioru końcowego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy wezmę równieŜ udział w przekazaniu. 

• Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Rysunkami 

Specyfikacjami. 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja 

przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Rysunki z ewentualnymi naniesionymi zmianami, w przypadku dopuszczalnych zmian zgodnie  z 

wymaganiami przepisów prawa budowlanego, 

• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

• Ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• Zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

• Wykaz wprowadzonych zmian, 

• Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
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wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ustalone ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla jednej pozycji Przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią, 

• Wartości zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• Wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprawdzenie sprzętu na Placu Budowy i z 

powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 

• Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą, place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy  koszty dotyczące oznakowania robót, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ewentualne ekspertyzy dotyczące wykonanych 

robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny 

zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 

realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do 

cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w Wycenionym Przedmiarze robót 

jest ostateczna i wyklucza moŜliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycja 

kosztorysową. 

 

9.2.  Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

• Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót 

 

9.3.   Koszty zawarcia ubezpiecze ń na roboty, które s ą przedmiotem niniejszej ST 

Koszty zawarcie ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu 

kompletu waŜnego ubezpieczenia na okres Umowy w ramach części Wymagania Ogólne Przedmiaru robót. 

 

9.4.   Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i  wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

Jednostka obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu waŜnej gwarancji wykonania i wszystkich 

wymaganych gwarancji w ramach Wymagania Ogólne Przedmiaru robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Specyfikacje Techniczne w roŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, 

instrukcje. NaleŜy je traktować jako inteligentna cześć i naleŜy je czytać wyłącznie z Rysunkami 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
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zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostanie wydania Polskich Norm (datowane nie później 

niŜ 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonane w bezpieczny 

sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami ( PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami 

krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo o przepisami obowiązującymi w Polsce. 

1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 

3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 

4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003 nr 7, 

poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),   

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 

8. Ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm., 
9. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 

10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. 

Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z póŜn. zm., 

11. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych ustaw, 

Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 

690, 2002 r. 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992 

r., z późn. zm.). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1125, 1126, 2003 r) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003  r.), 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 

2002 r.) 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpoŜarowej 

(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z późn. zmianami 

(Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)  


