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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wspólnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z realizacją zadania pn.: 
Modernizacja Lodowiska obejmująca budowę miejsc postojowych, wentylacji mechanicznej, remont 
oświetlenia i nagłośnienia oraz przebudowę części pomieszczeń obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji przy ulicy Śląskiej 33 w Świdnicy. Etap 6: Remont nagłośnienia, oświetlenia i wy-
kończenie ścian hali lodowiska - Oświetlenie hali lodowiska. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy odczytywać                 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych  ST 

Zakres robót do wykonania: 
 

Grupy 
robót 

Wyszczególnienie Kod CPV Wyszczególnienie 

45.1 Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45.2 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części; inżynieria lądowa i wodna 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-
nych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych  

 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45.4 Wykończeniowe roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

45.5 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do 

wyburzeń z obsługą operatorską 

 

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą opera-
torską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa 
oraz inżynierii wodnej i lądowej 

 
Wymagania Ogólne ST-00 naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi zamieszczonymi w dalszej części opracowania. 
W róŜnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standar-
dów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicz-
nych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca powi-
nien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wyda-
nia norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwier-
dzono inaczej. Roboty naleŜy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regu-
lacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. Jakiekolwiek 
nazwy marek (firm) uŜyte w dokumentacji powinny być uwaŜane jako definicje standardu, a nie ścisłe 
określenie marki. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione niŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i wykończenio-
wych obiektu budowlanego 

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do sto-
sowania w budownictwie. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz 
jednostki upowaŜnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń 
właściwych Ministrów 

Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeń-
stwa uŜytkowania wydane przez upowaŜnione instytucje państwowe i specjali-
styczne placówki naukowo-badawcze 
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Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów betonowych, 
określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na działa-
nie czynników zewnętrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodności wykonania 
betonu (elementów betonowych) z normami i załoŜeniami projektowymi 

Badania gruntowe ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) określa-
jących stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego przydat-
ności dla potrzeb budowlanych 

Bezpieczeństwo rea-
lizacji robót budow-
lanych 

zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami bhp warunki wyko-
nania robót budowlanych, ale takŜe prawidłowa organizacja placu budowy i 
prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 
cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudo-
wa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego 

Budowla kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektu-
ry, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, prze-
pusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (forty-
fikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje prze-
mysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpa-
dów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne 
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość uŜytkową 

Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach 

Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upowaŜnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, 
Ŝe zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepi-
sów i dokumentów technicznych 

Dokładność wymia-
rów 

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi załoŜeniami lub z 
dokumentacją techniczną 

Dokumentacja budo-
wy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowa-
dzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
dziennik budowy 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu 
projekty powykonawcze 
operaty geodezyjne 
ksiąŜki obmiarów 
dziennik montaŜu-w przypadku obiektów realizowanych metodą montaŜu 

Dokumentacja powy-
konawcza 

 Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wyko-
nywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

Dokumentacja pro-
jektowa 

ogół dokumentów przygotowany w formie rysunków, opisów, fotografii, ma-
kiet i modeli dotyczący projektowanego przedsięwzięcia, które będzie reali-
zowane na ich podstawie. W skład dokumentacji projektowej wchodzą: ry-
sunki, opisy techniczne, fotografie, modele, kosztorysy, przedmiary 

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczno-
ści zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany 
jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego 
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Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszo-
nego obiektu, słuŜące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozlicza-
niu inwestycji 

Formularz wyceny formularz zawierający pozycje, ich ilości oraz ceny jednostkowe, załączony w 
dokumentacji przetargowej, wypełniony przez Wykonawcę i załączony przez 
niego w ofercie na podstawie którego dokonywane będą rozliczenia faktycznie 
wykonanych robót budowlanych. 

Geodezyjna obsługa 
budowy 

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów obiektu, któ-
rych dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawi-
dłowego wykonania obiektów 

Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego (betonu, 
drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowi-
ska zewnętrznego  (np. agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 

Inspektor Nadzoru  samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą moŜe sprawować 
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 
Izby InŜynierów Budownictwa 

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, anga-
Ŝująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót bu-
dowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca człon-
kiem Izby InŜynierów Budowlanych 

Klasa betonu liczbowy symbol określający gwarantowaną wytrzymałość betonu na ściskanie 
w warunkach normowych 

Kontrakt umowa wraz z wszystkimi załącznikami 

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością uŜytkową 

Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 
robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku 

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem mate-
riałów podstawowych 

Kosztorys powyko-
nawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe 
zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót 

Ksiązka obmiarów akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

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

Materiał budowlany wszelkie tworzywa naturalne i sztuczne niezbędne do wykonania robót, zgod-
ne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 

Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, 
w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realiza-
cji z załoŜeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamien-
nych 

Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów 
realizowanej inwestycji 
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Norma zuŜycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 
składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jako-
ściowych 

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 
architektury 

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

Obiekt małej archi-
tektury 

niewielki obiekt, a w szczególności: 
kultu religijnego jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,  
posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: huśtawki, 
drabinki, śmietniki 

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót 

Odpowiednia (bliska) 

zgodność 

zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

Podstemplowanie konstrukcja słuŜąca do okresowego podtrzymania realizowanych elementów 
budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, 
a takŜe do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 

Polecenie Inspektora 

Nadzoru 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związa-
nych z prowadzeniem budowy. 

Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i ekono-
micznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stoso-
wane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii bu-
dowania obiektów budowlanych 

Powykonawcze po-
miary geodezyjne 

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych 
geodezyjnych do określenia połoŜenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub 
będących w toku realizacji obiektów budowlanych 

Pozwolenie na budo-
wę 

decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego 

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z opracowaniem 
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub InŜynierów Budowlanych 

Projekt organizacji 
budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla 
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyj-
nych oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji 
budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza 
Inwestor 

Protokół odbioru ro-
bót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący pod-
stawę Ŝądania zapłaty 

Przebudowa Wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana para-
metrów uŜytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 
wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia za-
budowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku 
dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie nie 
wymagającym zmiany granic pasa drogowego 

Przedmiar robót obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z 
natury (przy robotach remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 

Przepisy techniczno-
budowlane 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usy-
tuowanie oraz warunki techniczne uŜytkowania obiektów budowlanych 

Remont Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych pole-
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gających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej kon-
serwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 
niŜ uŜyto w stanie pierwotnym 

Roboty budowlane budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego 

Roboty zabezpiecza-
jące 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juŜ wykonanych lub będą-
cych w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających moŜe wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wy-
konanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wy-
grodzeń, odwodnienia itp. albo teŜ są to nieprzewidziane, niezbędne do wy-
konania prace w celu zapobieŜenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuŜszy, a stan zaawansowania obiektu 
wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosfe-
rycznymi lub dla zapobieŜenia wypadkom osób postronnych 

Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania ko-
lejnych etapów budowy 

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa wielokrotnego 
uŜytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), słuŜąca 
jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 

Sieci uzbrojenia tere-
nu 

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia 

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

Teren zamknięty teren zamknięty, o którym mowa w przepisach Prawa geodezyjnego i karto-
graficznego 

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reŜimów w procesie technologicznym 
powodujący ograniczenie lub uniemoŜliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

Wyrób budowlany wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość uŜytkową 

Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funk-
cji technologiczno-uŜytkowych. Zadanie budowlane moŜe polegać na wykona-
niu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budow-
lanego  

Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej słu-
Ŝącej do zasilania odbiorców 

Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzy-
skały certyfikat 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynno-
ści i naleŜyty porządek na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z Doku-
mentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków 
Wykonawcy Robót naleŜy przed przystąpieniem do robót opracowanie         i przedstawienie do apro-
baty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony 
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie ro-
bót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaŜe protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym: pozwolenie na budowę,  jeden egzemplarz Doku-
mentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy. 
Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaga-
niami przepisów prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty związane z czynnościami 
uzyskania Dziennika Budowy oraz innych potrzebnych dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się, 
Ŝe są ujęte w cenie kontraktowej. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

a)  Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego                                                                                                                           
Zamawiający posiada dokumentację projektową składającą się z części opisowej, rysunkowej i kosztory-
sowej, która określa przedmiot, lokalizację, zakres i charakter robót budowlanych oraz sposób ich wy-
konania. Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi określa standardy, jakość                
i sposób prowadzenia robót budowlanych oraz uŜytych materiałów.  
 
UWAGA: 
UŜyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), 
wyrobów budowlanych czy technologii, naleŜy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle 
jako wyrób konieczny do uŜycia. MoŜliwe jest zastosowanie innych równowaŜnych wyrobów budow-
lanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o 
których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy O wyrobach budowlanych oraz 
pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równowaŜnego lub nie gorszego od określone-
go w DP. 
 
Dokumentacja Projektowa, dostępna jest w siedzibie Zamawiającego. Po przyznaniu kontraktu i podpi-
saniu umowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji projektowej na roboty objęte kontrak-
tem. 
b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej. 
      Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do wykonania:      

 projektu organizacji budowy uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, 
 Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie ( plan BIOZ) 
 projektu oznakowania i zabezpieczenia robót  (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić w odpo-

wiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 
 w razie potrzeby projektu zmiany organizacji ruchu drogowego uzgodnionego i zatwierdzonego 

zgodnie z odpowiednimi przepisami wraz z decyzją zezwalającą na zajęcie pasa drogowego, 
 dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej dla zrealizowanych robót – 

umoŜliwiającej naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. 

 
Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki: 

 wynikające z praw autorskich, 
 wynikające z warunków technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, 
 wynikające z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru. 

WyŜej wymienione opracowania projektowe Wykonawca sporządzi na własny koszt i własnym stara-
niem oraz uwzględni je w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy sta-
nowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wy-
konawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, po-



                  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-00 Warunki Ogólne 11 
 

Nazwa projektu:   Modernizacja obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 33 

prawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową ST oraz przepisami techniczno-budowlanymi , normami, aprobatami 
technicznymi i sztuką budowlaną. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane 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 określo-
nymi 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 Robót lub elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. W przeciwnym razie wygasa odpowie-
dzialność Biura Projektów za roboty budowlane wykonywane na podstawie dostarczonej Zamawiające-
mu Dokumentacji Projektowej. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności: 

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  czynności zwią-
zane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy Teren Bu-
dowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

(2). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem     w spo-
sób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach okre-
ślonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w do-
brym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przed-
stawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia obiektów, chodników    i dróg 
w strefie placu budowy oraz jego pobliŜu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego środkami 
transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 

(4). Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej za-
płacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. W cenę Kontraktową włączony 
winien być takŜe koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi montaŜowe oraz 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu 
Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.    W cenę Kontraktową winny być 
włączone równieŜ wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzysta-
niem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przy-
łączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych naleŜy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowa-
dzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uporządkować plac budowy po zakończeniu kaŜdego ele-
mentu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego i zgodnego z jego przeznaczeniem po za-
kończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie            
i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej 
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i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 moŜliwością powstania poŜaru, 
 zanieczyszczeniem powietrza przed pyłami i gazami. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w po-
mieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopal-
ne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami           i zabezpieczone przed dostę-
pem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wy-
wołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie do-
puszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopusz-
czalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Ro-
bót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wyma-
gań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca prowadzić będzie Roboty w obiekcie uŜyteczności publicznej w trakcie jego uŜytkowania. 
Wykonawca jest obowiązany do takiej organizacji prac, by obiekt mógł być nieprzerwanie uŜytkowany w 
zakresie uzgadnianym na bieŜąco z Zamawiającym. 

Ochrona w zakresie czynników atmosferycznych                                                                                 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektu przed wpływami atmosferycznymi mogącymi spowodować 
szkody w trakcie realizacji robót przygotowawczych, budowlanych i wykończeniowych związanych z 
realizacją przedsięwzięcia. 

Ochrona w zakresie instalacji                                                                                                

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnętrznych w obiekcie, instalacji na powierzchni ziemi  
i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca  uzyska od właścicieli lub admini-
stratorów tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy 
równieŜ powiadomienie Inspektora Nadzoru, właścicieli, zarządców i odpowiednich instytucji o zamiarze 
rozpoczęcia tych robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie po-
wiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wewnętrznych 
obiektu, uszkodzenia na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiającego i odpowiednie i Instytucje.  

Ochrona terenów mieszkaniowych 



                  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-00 Warunki Ogólne 13 
 

Nazwa projektu:   Modernizacja obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 33 

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:  opłaty dzierŜawy tere-
nu, w tym opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekom-
pensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wyko-
nawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jed-
nakŜe, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia powstałe w 
trakcie realizacji budowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materia-
łów i wyposaŜenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powia-
damiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą do-
puszczone do ruchu po nieprzystosowanych do takiego obciąŜenia obszarach w obrębie Terenu Budo-
wy, a Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń spowodowanych takim ruchem, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem 
BIOZ. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca ma obowiązek znać stan prawny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpie-
czeństwa przeciwpoŜarowego na dzień podpisania kontraktu i przejęcia placu budowy. 

Między innymi  Wykonawca ma obowiązek: 

• ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz wyznaczenia stref niebezpiecznych  
w sposób uniemoŜliwiający dostęp osobom postronnym, 

• wykonania dróg, wejść i przejść dla pieszych oraz odpowiedniego ich oznakowania i oświetlenia,  
• doprowadzenia i zabezpieczenia punktów poboru energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia 

lub utylizacji ścieków, 
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
• urządzenia i zabezpieczenia składowisk materiałów i wyrobów, 
• zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 
• zapewnić stosowanie środków ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywające na tere-

nie budowy, 
• do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, w 

tym do prac na wysokości, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP oraz na stanowisku pracy, 
• stanowiska pracy wyposaŜyć w instrukcję bhp na stanowisku pracy oraz instrukcję postępowania na 

wypadek poŜaru, 
• wyznaczyć i utrzymywać na bieŜąco porządek na powierzchniach przejść dla pieszych, ciągach komu-

nikacyjnych i pomostach na rusztowaniu, 
• zapewnić uŜywanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (np. szelek bezpieczeństwa z 

linką i amortyzatorem) przez pracowników wykonujących roboty na wysokości, jak równieŜ pra-
cownika odbierającego materiały transportowane na dach. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wy-
sokości, przed upadkiem z wysokości, naleŜy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności 
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony indywidualnej ta-
kich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma moŜliwości stosowania środków 
ochrony zbiorowej. 
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• utrzymywać  wszelkie narzędzia, urządzenia oraz sprzęt w naleŜytym stanie, 
• wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca wykonywania robót, za-

chowując szerokość strefy nie mniejszą niŜ 1/10 wysokości, na której wykonywane będą roboty i ist-
nieje zagroŜenie spadania przedmiotów, lecz nie mniejszą niŜ 6,0 m, 

• wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliŜu miejsca zasilania budowy linią 
energetyczną, 

• zabezpieczyć daszkami ochronnymi, przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej, 
• ogrodzić balustradami strefę niebezpieczną, w której istnieje zagroŜenie spadania  z wysokości 

przedmiotów, 
• wykonać daszki ochronne nad przejściami, wejściami do obiektu itp. o szerokości, co najmniej 0,5 m 

większej z kaŜdej strony niŜ szerokość przejścia lub przejazdu. Daszki ochronne powinny znajdować 
się na wysokości nie mniejszej niŜ 2,4 m nad terenem w najniŜszym miejscu i być nachylone pod ką-
tem 45° w kierunku źródła zagroŜenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na prze-
bicie przez spadające przedmioty, 

• nie prowadzić robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko nad stanowi-
skiem pracy, 

• zapewnić stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa „B", będących w dobrym stanie 
technicznym, 

• prowadzić montaŜ rusztowań zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową (DTR) i dopuścić do 
uŜytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru, 

• stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadające odpowiednie certyfi-
katy bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR, 

• umocnić ściany i zabezpieczyć balustradami doły na wapno gaszone,  
• zamieścić na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznym miejscu informację o przecho-

wywaniu magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, 
• przechowywania i przemieszczania po terenie budowy substancji i preparatów niebezpiecznych                 

w opakowaniach producenta, 
• umieszczania tablic określających dopuszczalne obciąŜenie regałów magazynowych, a takŜe dopusz-

czalne obciąŜenie powierzchni stropów, 
• przestrzegania przepisów dot. sposobu składowania i zabezpieczania składowanych materiałów, 
• wyznaczyć, wygrodzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów, 
• usuwać odpady w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, 
• wyznaczyć, odpowiednio oznakować i oświetlić drogi ewakuacyjne zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi oraz przepisami przeciwpoŜarowymi.  
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej oraz wymagań , o których 
mowa w przepisach techniczno-budowlanych, przepisach przeciwpoŜarowych oraz w rozporządzeniu 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, nie podlegają odręb-
nej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
tych Robót od daty rozpoczęcia do czasu końcowego odbioru. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty w ciągu 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. 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 odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca 
będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wyma-
gań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzę-
tu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odpowied-
nie dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane                    
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z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.13. RównowaŜność 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 kon-
traktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odno-
szą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy za-
pewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. RóŜnice pomiędzy powołanymi nor-
mami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜo-
ne Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.14. Zajęcie pasa drogowego 

W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest w ramach Ceny Kontraktowej do opracowania projek-
tu zastępczej organizacji ruchu drogowego, oznakowania i zabezpieczenia robót oraz uzgodnienia tej 
dokumentacji z właściwymi organami w tym z właścicielem drogi oraz Policją. Ponadto Wykonawca zo-
bowiązany jest do uzyskania, na podstawie w/w dokumentacji, decyzji zezwalającej na zajęcie pasa dro-
gowego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robót według 
uzgodnionego projektu oraz do likwidacji tego oznakowania i zabezpieczenia po zakończeniu robót. 
Wykonawca poniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie 
drogowym. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i oznakowaniem Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynności wkalkuluje w 
cenę robót budowlanych. 

1.5.15. Działania związane z organizacją prac przy obiekcie 

Z chwilą przejęcia terenu budowy i obiektu, który nie jest wyłączną własnością Zamawiającego, Wyko-
nawca odpowiada przed właścicielami, których współwłasność została przekazana pod budowę. Po za-
kończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren i obiekt do stanu pierwotnego            
i zgodnego z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz              
o przewidywanym terminie zakończenia. Budowę będzie prowadzić w porozumieniu z uŜytkownikiem. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania - warunków wydanych przez Jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli obszarów, na których prowadzone będą prace 
remontowe. 

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

1.5.16. Tablice informacyjne i ostrzegawcze budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspek-
torem Nadzoru tablice informacyjne i ostrzegawcze budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlane-
go oraz przepisami bhp i p.poŜ., z treścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wy-
konania, zainstalowania, utrzymania i demontaŜu tablic informacyjnych i ostrzegawczych jest uwzględnio-
ny w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne   i ostrzegawcze będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót a po ich zakończeniu zdemontowane. 

1.5.17. Zaplecze budowy 

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje Za-
plecze budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami 
bhp i p. poŜ. 

1.5.18. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicz-
nych Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych 
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instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własnym staraniem. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych             
w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory tech-
niczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy ustawy „Prawo Budowlane", rozporządzenia             
i przepisy wykonawcze do ustawy oraz inne przepisy techniczno-budowlane mające odniesienie do za-
kresu wykonywanych robót budowlanych.  
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarza-
nia, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie ozna-
cza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowią-
zany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źró-
dła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie do-
kumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru.  Brak udokumentowania źródła pochodzenia, brak niezbędnych dokumentów wynikających               
z ustawy O wyrobach budowlanych, jak równieŜ brak badań prowadzonych przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji Robót oraz brak akceptacji zastosowanego materiału przez Inspektora Nadzoru traktowane 
będą jako zamiar zastosowania materiałów niepewnych z nieznanego źródła, co skutkować będzie na-
tychmiastowym ich usunięciem z terenu budowy. Koszt rozbiórki wbudowanych tego typu materiałów 
oraz ich usunięcia z terenu budowy ponosi Wykonawca. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wyko-
nawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to zostanie do-
konana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. KaŜdy rodzaj Robót, w którym znaj-
dują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się              
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz wyłączną odpowiedzialnością za ich zastosowanie. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na pozyskanie mate-
riałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 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 jakie-
kolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdze-
nia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobiera-
ne w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspek-
cję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

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

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Ro-
bót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości niezbędne do prawi-
dłowego prowadzenia Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej na 7 dni przed planowanym uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wy-
konawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub pro-
jekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń            
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepi-
sami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywa-
nych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopusz-
czony do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca 
stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia 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 kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 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 
nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Bu-
dowy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wszelkie czynności związane 
z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, Ŝe są ujęte w cenie kontraktowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, przedstawi do zatwierdzenia In-
spektorowi Nadzoru Plan Zapewnienia Jakości (PZJ), określający między innymi: 
a)  ilości i rodzaju sprzętu przewidzianego do zastosowania przy realizacji robót budowlanych w ramach 
przedmiotowego zadania, 
b)  rodzaj materiałów budowlanych i technologii planowanych do zastosowania, w postaci, np.: kart 
technicznych materiałów i wyrobów potwierdzonych przez producenta, aprobat technicznych lub reko-
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mendacji ITB, certyfikatów zgodności oraz innych dokumentów określających jednoznacznie parametry 
techniczne, zaświadczające o moŜliwości ich stosowania z uwagi na charakter robót oraz obiekt. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową,, za jakość zastosowanych 
materiałów, wyrobów budowlanych i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projekto-
wą, ST, PZJ, harmonogramem robót, przepisami prawa w tym ustawą Prawo budowlane i ustawą           
O wyrobach budowlanych i przepisami techniczno-budowlanymi oraz poleceniami Inspektora i wytycz-
nymi Konserwatora zabytków. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów ro-
bót muszą być oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, SIWZ. Na-
stępstwa jakichkolwiek błędów wykonawczych spowodowanych przez Wykonawcę zostaną przez niego 
niezwłocznie poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora i Konserwatora Zabytków, Wykonawca 
realizował będzie w czasie określonym przez strony pod groźbą zatrzymania robót. 
W przypadku występowania informacji rozbieŜnych zamieszczonych w poszczególnych składnikach do-
kumentacji projektowej naleŜy o zaistniałych rozbieŜnościach poinformować inspektora nadzoru celem 
dokonania stosownych wyjaśnień.  
Ujawnione w dokumentacji ewentualne pomyłki i błędy, wykryte w trakcie realizacji robót budowlanych, 
naleŜy bezwzględnie zgłaszać inspektorowi nadzoru w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz 
naniesienia stosownych zmian. Ujawnione pomyłki i błędy nie mogą być wykorzystane przez Wykonaw-
cę do nieprawidłowego wykonania i realizacji robót budowlanych, które są niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi. 
Prace wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z reŜimem technologicznym, określonym 
przez producentów i dostawców poszczególnych wyrobów budowlanych, systemów technologicznych, 
elementów, produktów i urządzeń. Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonywać pod ścisłym nadzo-
rem osób uprawnionych do wykonywania tych prac i robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumenta-
cją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• 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 element. Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub' labora-

torium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechani-

zmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicz-
nym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜe-
niem 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 transp., 
• 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,  
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• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwier-
dzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Mi-
nimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z  Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do po-
mieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie 
do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy labo-
ratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Wykonywane sprawdzenia, kontrole i badania powinny dotyczyć wszystkich warunków koniecznych do 
uzyskania oczekiwanej jakość robót budowlanych zgodnych z: 
a) wymaganiami art. 5 ustawy Prawo budowlane,  
b) wymaganiami ustawy O wyrobach budowlanych, 
c) rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw,  
d) wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania    i odbio-

ru robót budowlanych, 
e) poleceniami inspektora nadzoru i projektanta, 
f) kartami technicznymi, aprobatami technicznymi i instruk. stosowania określonymi przez producentów, 
g) wymaganiami zawartymi w Polskich Normach i przepisach prawa.  

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-
tych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodo-
bieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zo-
staną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokry-
wa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez In-
spektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-
ciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonaw-
cę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań do-
starczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 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 lub dodat-
kowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do 
uŜycia materiały posiadające aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie, atesty producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 
materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posia-
dać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wyni-
kami 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 lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która doko-
nała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone ko-
lejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 (2) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrol-
ne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
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Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie In-
spektora Nadzoru. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące dokumenty: 
• pozwolenie na budowę/rozbiórkę, 
• protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ), 
• projekt organizacji ruchu, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru Robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie                     
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ilości robót w kontraktach rozliczanych ryczałtem 

W przypadku kontraktów rozliczanych ryczałtowo ilości robót ujęte w Przedmiarze w poszczególnych 
kategoriach robót zgodnych ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) podawane są w jednostce                
[1 kpl. ] i obejmują wszystkie roboty budowlane, które musi wykonać Wykonawca, aby przedmiot 
umowy był zgodny z ustawą Prawo budowlane, ustawą O wyrobach budowlanych, przepisami technicz-
no-budowlanymi, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, normami i aprobatami technicz-
nymi, gwarantujący spełnienie wymagań określonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.  
Zamieszczone ilości w Przedmiarze naleŜy traktować wyłącznie orientacyjnie. Wykonawca zobowiązany 
jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilościowego w oparciu o wizję lokalną na obiekcie, dostępne 
materiały przetargowe obejmujące między innymi: Dokumentację Projektową, Specyfikację Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar. Niezgodność ilościowa robót pomiędzy wartościami 
orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest pod-
stawą domagania się przez Wykonawcę uwzględnienia robót dodatkowych.  

7.2. Badania i pomiary sprawdzające 

W celu sprawdzenia jakości wykonywanych Robót wykonać naleŜy odpowiednie badania i pomiary kon-
trolne. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań legalizacyjnych, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaga-
niom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapew-
niając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i 
Instytucje wydające świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w cza-
sie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu elementów rozliczeniowych, 
c) końcowemu odbiorowi Robót, 
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d) odbiorowi gwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie kompletności i jakości wyko-
nywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 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 Wyko-
nawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogólnymi w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i kompletności Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet przeprowadzonych pomiarów w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST               
i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie kompletności i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częścio-
wego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbiorowi częściowemu pod-
legają dane roboty, ujęte w Formularzu wyceny zakończone w danej jednostce rozliczeniowej. Jednostką 
rozliczeniową jest np.: mieszkanie, piwnica, klatka schodowa, ściany, stropy na poszczególnych kondy-
gnacjach, konstrukcja dachu, pokrycie dachowe, elewacja.  
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Końcowy odbiór Robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich kom-
pletności, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego bę-
dzie 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 umo-
wie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do od-
bioru końcowego oraz przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przed-
łoŜonych dokumentów, wyników badań pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót              
z umową, Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową powykonawczą, 
2. Specyfikację Techniczną (podstawową z Umowy i Specyfikacje uzupełniające lub zamienne),  
3. Protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych wraz                 

z udokumentowaniem realizacji zawartych w nich uwag i zaleceń Inspektora(ów) Nadzoru, 
4. Receptury i ustalenia technologiczne,   
5. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały), 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, instruk-

cjami i wytycznymi, 
7. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodności wbu-

dowanych urządzeń i materiałów zgodnie z ST i PZJ. 
8. Opinię o gotowości odbioru, 
9. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia 

wykonawcze do ustawy i inne odrębne przepisy mające zastosowanie z uwagi na charakter i zakres 
wykonywanych robót, 

10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
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11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, które tego wymagają, 
12. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą goto-
we do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą przerwie swoje czynności i wyzna-
czy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i  Ro-
bót poprawkowych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót odbiega nieznacznie od wyma-
ganej 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 Umowie.  
Na zakończenie prac komisja wystawia protokół końcowego odbioru robót. 

8.4. Odbiór gwarancyjny Robót 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad od-
bioru końcowego. 

8.5. Proces zakończenia Kontraktu  

Wystawienie protokołu końcowego odbioru Robót 

Po skutecznym dokonaniu końcowego odbioru Robót oraz wykonaniu przez Wykonawcę ewentualnych 
zaleceń zawartych w protokole odbioru końcowego, Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni, jeŜeli umowa 
pomiędzy stronami nie stanowi inaczej, wystawi Wykonawcy protokół końcowego odbioru robót                   
z kopią dla Strony Zamawiającej, zawierający datę wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikają-
cych z Umowy w sposób zadawalający Inspektora Nadzoru.  

Rozliczenie Końcowe 

JeŜeli umowa pomiędzy stronami nie stanowi inaczej,  nie później niŜ 30 dni po wystawieniu protokołu 
końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt końcowego rozlicze-
nia wraz z dokumentami odniesienia, ukazującymi w szczegółach wartość robót wykonanych zgodnie                 
z Umową oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uwaŜa za naleŜne mu z tytułu Umowy. 
W ciągu 14 dni od otrzymania projektu rozliczenia końcowego i wszystkich informacji zasadnie wymaga-
nych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje końcowe rozliczenie. 

Zwolnienie gwarancji naleŜytego wykonania umowy 

Gwarancja naleŜytego wykonania umowy zostanie zwolniona lub zwrócona w trybie określonym                  
w umowie na wykonanie robót budowlanych.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie całego zadania                
z uwzględnieniem wszystkich jej składników i elementów ustalona na podstawie wyceny dokumentacji 
projektowej. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Zestawienia pozycji w kartach wycen nie określają wszystkich koniecznych do wykonania prac dlatego 
zwraca się uwagę potencjalnemu Wykonawcy na to aby niniejszą specyfikację traktował jako element 
łącznie z projektem i kontraktem (Umową). 
W przypadku realizacji robót budowlanych remontowych oraz w przypadku przebudowy, rozbudowy               
i nadbudowy istniejących obiektów budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć ramach 



                  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-00 Warunki Ogólne 24 
 

Nazwa projektu:   Modernizacja obiektu lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Śląskiej 33 

oferowanej ceny ryczałtowej rezerwę finansową na roboty budowlane nie objęte dokumentacją projek-
tową, których konieczność realizacji z uwagi na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa             
w art. 5 ustawy Prawo budowlane, moŜe pojawić się w trakcie trwania robót budowlanych. 
Zadanie inwestycyjne, w ramach oferowanej ceny ryczałtowej, musi zostać całkowicie zakończone,                  
a obiekt budowlany po jego wykonaniu, musi spełniać wymagania ustawy Prawo budowlane i przepisów 
techniczno-budowlanych. W związku z powyŜszym pewne elementy muszą przez oferenta zostać wpro-
wadzone wg własnego uznania, np.: organizacja placu budowy, transport, logistyka, badania materiałów, 
koszty odbiorów itp. Zlecający nie będzie doradzać Wykonawcy jakimi środkami zadanie ma zostać wy-
konane. Sposoby realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jeŜeli zostaną osiągnięte cele przy zachowaniu 
wymagań oraz obowiązujących przepisów prawa pozostają do wyboru Wykonawcy 
 Cena jednostkowa będzie obejmować: 
• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy               

i z powrotem, montaŜ i demontaŜ 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 energii i wody, od-
prowadzenia lub utylizacji ścieków sanitarnych, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę pla-
ców, opłaty składowe, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leŜy w gestii Wy-
konawcy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpiecze-
nia, opłaty za wywóz, składowanie i utylizację odpadów itp., 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• do cen jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Zestawieniu 
Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót obję-
tych tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00 

Koszt dostosowania się Wykonawcy do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych              
w ST obejmuje wszystkie warunki określone w w/w. dokumentach, a nie wyszczególnione w szczegóło-
wych ST. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu zastępczej organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wpro-
wadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• opłaty/dzierŜawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń 
w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchom. 

• przebudowę urządzeń obcych, 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
• bieŜące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umoŜliwiającym ruch kołowy               

i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt wykonania, utrzymania, likwidacji elementów zagospodarowania placu budowy i terenu bezpo-
średnio z nim związanego oraz przywrócenia do stanu pierwotnego tego terenu po zakończeniu budowy 
ponosi Wykonawca.  
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9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca.  

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.  

9.6. Koszty odbiorów 

Wszystkie koszty odbiorów częściowych i odbioru końcowego ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty 
przeprowadzenia czynności odbiorowych związanych z uzyskaniem pozwolenia na uŜytkowanie, w przy-
padku gdy taki obowiązek zostanie nałoŜony w decyzji o pozwoleniu na budowę, ponosi Wykonawca. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, 
instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część Specyfikacji oraz czytać je łącznie z Rysunkami, 
Opisami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni za-
znajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, zgodnie z Polskimi Normami (PN), Normami BranŜowymi                 
i odpowiednimi przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Przyjmuje się za oczywiste, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z treścią i wymaganiami tych norm. 


