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1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Specyfikacja Techniczna 00.00. – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla 

wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 

wykonane w ramach zadania: „Nazwa zamówienia: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w 

Kłodzku” 

 

Zakres robót obejmuje  

 

 obiekty istniejące do przebudowy: 

1. komora połączeniowa, 

2. budynek krat i piaskowników, pompownia główna i silos na piasek, 

3. blok biologiczny: osadnik wstępny i wtórny wraz z pompowniami technologicznym oraz 

komory osadu czynnego, 

4. stacja dmuchaw i pompownia technologiczna, 

5. otwarta komora fermentacji osadów. 

 obiekty projektowane: 

1. suszarnię osadów ściekowych – hala suszarnicza nr 2., 

2. sieci międzyobiektowe, 

oraz 

3. zagospodarowanie terenu – drogi i place manewrowe 

 

1.2 Inwestor 

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

 „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o.o. ul. Piastowska 14B, 57-300 Kłodzko. 

 

1.3 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.4 Zakres Robót objętych ST 

 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  

Specyfikacjami Technicznymi: 

 

 

Lp. 

 

ST 

 

TYTUŁ 

1.  ST-00.00 Wymagania ogólne 

2.  ST-01.00 Roboty ziemne 

3.  ST-02.00 Roboty betonowe i  żelbetowe 

4.  ST-03.00 Roboty budowlane, wykończeniowe 

5.  ST-04.00 Roboty izolacyjne 

6.  ST-05.00 Konstrukcje i elementy stalowe 

7.  ST-06.00 Instalacje wod-kan. ogrzewanie i wentylacja 
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8.  ST-07.00 Instalacja technologiczna 

9.  ST-08.00 Zakup i montaż urządzeń 

10.  ST-09.00 Roboty montażowe- rurociągi między-obiektowe, obiekty na 

rurociągach 

11.  ST-10.00 Roboty drogowe 

12.  ST-11.00 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

13.  ST-12.00 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny 

14.  ST-13.00 Roboty elektryczne 

 

1.5 Określenia podstawowe 

 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej, między 

Inwestorem, Wykonawcą i projektantem. 

Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót 

i administrowanie kontraktem. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

Księga Obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót. Wpisy w księdze obmiaru 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z  

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w 

nim drogi i związanych z nią urządzeń 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. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenia Inżyniera– wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robót w formie pisemnej, 

dotyczącej sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Projektant – uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Przedmiar Robót – wykaz robót, z podaniem ilości, w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Teren robót – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 



 Część III - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                    8  
 ST-00.00 „Wymagania ogólne”     

Nazwa zamówienia: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku” 

 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inżyniera. 

 

1.6.1.   Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów pomiarowych oraz reperów, Dziennik 

Budowy i Księgę Obmiaru, Dokumentacje Projektową i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili końcowego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2.   Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, tj.: 

 przetargową dokumentacją projektową,  

 Dokumentację Projektową, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 

kontraktu. 

 

- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 

 projekt organizacji budowy, 

 harmonogram prac remontowych, przy uwzględnieniu zachowania ciągłości pracy 

oczyszczalni ścieków,  

 dokumentację wykonawczą i warsztatową w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót, jako uzupełniającą do Projektu Wykonawczego i zgodną z Projektem 

Budowlanym,  

 Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 

 dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno – wykonawczą 

dla zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i 

w stosowanych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

 projekt i sprawozdanie z rozruchu,  

 instrukcja obsługi i eksploatacji urządzeń,  całej oczyszczalni ścieków oraz 

instrukcji stanowiskowych. 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni w cenie 

Robót. 

 

1.6.3.   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST   

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część kontraktu a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność  ich ważności: 

1) Specyfikacja Techniczna, 

2) Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy od odczytu ze 

skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacja 

Projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy, materiały lub Roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy Robót rozebrane i wykonane ponownie  na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.6.4.   Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie 

Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem  w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez 

cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

 

1.6.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robot  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających 

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

działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

1.6.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 

jako rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.6.7.   Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 

wydane świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwości na środowisko. 

 

1.6.8.   Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielem tych urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez 

Zamawiającego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach 

dostarczonych przez Zamawiającego. 

 

1.6.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia władz na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. 

   

1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.   

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał 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. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.6.11. Ochrona i utrzymanie Robót   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót, od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia robót 

przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być potwierdzone w taki sposób aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inżyniera, 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po otrzymaniu tego 

polecenia. 

 

1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. 

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. 

 

1.6.13.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia.  

 

1.6.14.  Wykopaliska 

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczność lub wynika to z uzgodnień zapewni na własny 

koszt nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkich wykopaliskach 

(monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym 

lub archeologicznym) odkrytych  na terenie budowy, Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić nadzór archeologiczny i Inżyniera i postępować dalej zgodnie z ich poleceniami. 

Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 

robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 

wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 

1.6.15. Ubezpieczenie i gwarancje 

Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszystkich wymaganych Warunkami Kontraktu 

gwarancji oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych z ubezpieczeniami wymaganymi 

Warunkami Kontraktu. 

 

1.6.16.  Zaplecze Budowy Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek urządzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy.  

 

1.6.17. Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Zamawiający zapewnia nadzór autorski i pokrywa koszty pobytu Projektanta na Terenie 

Budowy w przypadku wszystkich uzasadnionych wezwań na Teren budowy, we wszystkich 

branżach przez cały okres trwania robót,  do dnia wystawienia przez Inspektora nadzoru 

Świadectwa Przejęcia. 

 

2 MATERIAŁY 
 

2.1 Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

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 wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty, przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 

Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i 

żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, 

przy zakończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadził 

w obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi które  zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 

kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

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

usunięciem  i niezapłaceniem. 

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera  o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie 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. 
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3   SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jednie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku 

ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

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 użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4   TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

5   WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu 

wysokości wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

Decyzje Inżyniera dotyczące  akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 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. 

  

5.2.  Szczegółowe warunki 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera metodologię robót uwzględniającą  

dostosowanie prac rozbiórkowych i demontażowych oraz nowo wykonywanych robót do 

ciągłości pracy oczyszczalni ścieków.  

 

5.3.   Polecenia Inżyniera - Inspektora nadzoru 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 
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6    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,  ST i 

ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 

- sposób zapewnienia bhp, 

- 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 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 Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz  maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń 

pomiarowo-kontrolnych, 

- rodzaje i ilości 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.      Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne badania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. Wykonawca przedstawi Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3.      Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym 
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prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inżynier może polecić przeprowadzenie 

dodatkowych badań, tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości. Koszty tych 

badań ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 

 

6.4.      Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosować należy wytyczne 

krajowe albo inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 

Inżyniera. 

 

6.5.      Raport z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

 

6.6      Badania dokonywane przez Inżyniera 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

2. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych i dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

 

6.7.     Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 

użycia materiały, które posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają 

wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których są wymagane ww. dokumenty przez ST , każda partia 

materiałów będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać ww. dokumenty  wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badań. 

Materiały posiadające ww. dokumenty, a urządzenia –ważną legalizację, mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność ich właściwości z ST, materiały 

takie lub urządzenia, zostaną odrzucone. 

 

6.8.     Dokumenty Budowy  

 

6.8.1.  Dziennik Budowy 



 Część III - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                    16  
 ST-00.00 „Wymagania ogólne”     

Nazwa zamówienia: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku” 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Wykonawcę i 

Zamawiającego w okresie od przekazania terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

po drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania terenu budowy, 

- datę przekazania Dokumentacji Projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegającym 

ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom, w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczania robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

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

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika 

Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się . Projektant 

nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6.8.2.   Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 

jednostkach przyjętych w wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 

6.8.2.   Dokumenty  laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie jakości robot. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robot. Winny być 

udostępniane na każde życzenie Inżyniera. 

 

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

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokół przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

d) protokół odbioru Robót, 

e) protokóły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie, 

 

6.8.4.   Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy winny być 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 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione 

wg instrukcji Inżyniera, na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2.     Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone 

poziomo, wzdłuż linii osiowej. Objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona 

przez średni przekrój. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą wyrażone w tonach 

lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 

 

7.3.     Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robot. Urządzenia winne być 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

  

7.4.     Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

7.5.     Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 

przypadku dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.     Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanego przez Inżyniera, przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór pogwarancyjny. 

 

8.2.     Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych Robót, które w 

dalszym procesie realizacji, ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 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. 

 

8.3.     Odbiór częściowy 

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

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak w pkt 8.2. 

 

8.4.     Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do 

Dokumentacji Projektowej i ST oraz 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 (Zamawiającego) Inżyniera. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera, zakończenia Robót. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności 

Inżyniera, Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej 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 przypadku  nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót, w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST, z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót, w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 

8.5.      Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót, jest protokół odbioru 

końcowego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- Specyfikacje Techniczne, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów, 
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- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

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. 

Wszystkie, zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i 

uzupełniających, wyznaczy Komisja. 

 

8.6.     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 odbioru 

końcowego. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ustalenia ogólne 

- Płatność będzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli „Tabela ceny” za zamknięte 

elementy robót. 

- Całkowita cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia stanowi sumę cen ryczałtowych za 

poszczególne elementy robót. 

- Wycena poszczególnych pozycji „Tabeli ceny”, odnosi się do umowy/kontraktu, Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz dokumentacji 

projektowej. 

- Tabela ceny obejmuje wszelkie koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

- Cena ryczałtowa elementu robót uwzględnia wszystkie materiały/urządzenia, czynności, 

wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru robót wycenionych w 

danej pozycji tabeli Tabela ceny. 

- Ceny ryczałtowe zawierają (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, 

testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy 

całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych 

każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności jakie mogą być niezbędne dla 

prawidłowego wykonania umowy (np. usunięcie osadu z OKF).  

- Ceny podane w wycenionej tabeli Tabela ceny pokrywają wszystkie koszty wykonania robót 

i koszty związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych 

zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem robót wyspecyfikowanych w umowie.  

 

 

9.2.      Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać dokumentacje geodezyjną 

powykonawczą inwestycji zgodnie z punktem 1.6.2 ST. 

 

9.3.      Zabezpieczenie Terenu budowy  

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

- dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające ( zapory, światła ostrzegawcze, znaki 

itp.) 

 

9.4.      Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Umowne 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Umowy ponosi Wykonawca. 

 

 

9.5.     Odwodnienie wykopów 

Koszty utrzymania wykopów w stanie suchym na czas prowadzenia Robót  (jeśli odwodnienia 

danego odcinka nie ujęto w przedmiarze robót), należy oszacować w formie ryczałtowej, na 
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podstawie założeń zamieszczonych w dokumentacji i uwzględnić w cenie jednostki obmiaru 

wykopu.  

 

9.7.     Zaplecze Wykonawcy 

 
     W ramach ceny umownej Wykonawca zapewni: 

 - organizację zaplecza Wykonawcy, 

 - utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

 - likwidację zaplecza Wykonawcy. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na przepisy prawne – ustawy i 

rozporządzenia, Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 

integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 

będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjantów w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

 

Wykaz ważniejszych aktów prawnych:  
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z późniejszymi 

zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2016 r, poz. 778 z póź. zm.), 

 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1483 z póź zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z póź 

zm.), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r.  poz. 520), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2015 poz.469), 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U.2015 poz 1125), 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014r, poz.518 z 

późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017r, poz.736), 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.z 2014r. poz.1502), 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późniejszymi zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017r, 

poz. 519), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności (Dz.U.2002.166.1360) wraz z 

aktami wykonawczymi, 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2011r. nr 163 poz. 

981), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2016 poz. 2134 z późn. 

zmianami) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2017 poz.328), 

 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, 

(Dz.U. z 2015, poz. 1422), 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989), 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-7-lipca-1994-r-prawo-budowlane/?on=20.06.2015
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 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. z 1995,Nr 25, poz. 133), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U.2014 poz.1278 z późn. 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 

1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.z 1993, 

Nr 96, poz.438), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i 

konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. z 1993, Nr 96, poz.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.z 2001, Nr 118, poz.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.z 2005, Nr 263, poz.2202 z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopad 2014 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 2014r. poz. 1800), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.z 2005, Nr 259, poz. 2173), 

 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 informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 

 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 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 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 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 31 lipca 1998 roku w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów 
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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 25 kwietnia 2012 roku 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. 

U. Nr 463 poz. 463), 

 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, 

 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). 

 


