Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu

ST - 0
Warunki ogólne

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach projektu
Ośrodek KNIEJA: produkt sieciowy jako innowacyjna przestrzeń włączenia społecznego
i integracji międzypokoleniowej
nr POPW.01.03.02-20-0005/19

45000000-7
Roboty budowlane
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1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 0 - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich
wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w
ramach projektu "Ośrodek KNIEJA: produkt sieciowy jako innowacyjna przestrzeń włączenia
społecznego i integracji międzypokoleniowej" nr POPW.01.03.02-20-0005/19 na terenie Centrum
Szkoleniowo-Rekreacyjne "Knieja" w Rajgrodzie, ul. Leśna 21.
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentacji projektowej dla określenia wykonania i
odbioru robót budowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z zakresem robót
wymienionych w punkcie 1.1. Niniejszy opis należy rozpatrywać, zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu
oraz wzorem umowy.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.0. Czas na ukończenie – czas na zakończenie Robót lub etapu (w zależności od przypadku), tak jak został
podany w załączniku do oferty, obliczony od daty rozpoczęcia
1.4.1. Data rozpoczęcia – data rozpoczęcia robót określona w załączniku do Oferty
1.4.2. Dokumentacja techniczna – dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.
1.4.3. Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót.
1.4.4 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadająca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi hydrotechnicznymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.
1.4.5 Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi hydrotechnicznymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.
1.4.6. Komisja – osoba lub kilka osób tak określanych w umowie lub inna osoba bądź osoby, wyznaczone w
warunkach umowy.
1.4.7. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją techniczną i ze
ST, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego typu robót.
1.4.9. Personel Wykonawcy – Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy
i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.
1.4.10. Personel Zamawiającego – Inspektorzy nadzoru oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni
pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru
do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako personel Zamawiającego.
1.4.11. Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).
1.4.12. Podwykonawca – każda osoba wymieniona w kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób.
1.4.13. Polecenie Inspektora nadzoru – wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.14. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.15. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką
obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi.
1.4.16. Przedstawiciel Wykonawcy – osoba wymieniona przez Wykonawcę w kontrakcie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w umowie.
1.4.17. Strona – zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu.
1.4.18. Wykonawca – osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób).
1.4.19. Zamawiający – osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni następcy tej
osoby.
1.5. Warunki dodatkowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać i uwzględnić koszty:
1.5.1. zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i ppoż., wg projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez
Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji,
1.5.2 opracowania/aktualizacji planu BIOZ, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r.Dz.U. z 2002 roku, Nr 151 poz. 1256),
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1.5.3. podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda i energia elektryczna) dla
potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych,
1.5.4. opłat za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia nawierzchni,
wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji,
1.5.5. oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z wszelkich nieczystości
związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota,
1.5.6. napraw nawierzchni chodników i ulic w przypadku ich zniszczenia,
1.5.7. naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości,
1.5.8. usług geotechnicznych i geodezyjnych budowy, w tym również wytyczenie granic terenu budowy oraz
ustalenia niezbędnych punktów wysokościowych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowanego terenu,
1.5.9. wykonania inwentaryzacji geodezyjnej oraz pełnej dokumentacji powykonawczej (w dwóch
egzemplarzach),
1.5.10. przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych,
1.5.11. zabezpieczenia skarp wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót ziemnych i przepisami BHP,
1.5.12. oczyszczania i niwelacji terenu,
1.5.13. wykonania rozbiórek wszelkich pozostałych na terenie placu budowy budowli, segregacji i
wywiezienia gruzu , wywozu materiałów pochodzących z wykopów a także odpadów wytworzonych w trakcie
budowy, zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach.
1.6 Przekazanie placu budowy.
Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dokumentację techniczną wraz ze specyfikacją techniczną.
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do
wykonania prac objętych umową szczegółową w formie określonej przez Inwestora.
Kierownik budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne
do wykonania prac objętych zamówieniem.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i
materiałów, do chwili wystawienia przez Inwestora przejęcia końcowego robót.
Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na własny koszt.
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1.7. Zabezpieczenie Placu Budowy
Fakt przystąpienia do robót, Generalny Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z przedstawicielem Inwestora.
Wykonawca umieści w miejscach oraz ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablice informacyjne,
których treść i forma będą zgodne zobowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia, aż
do zakończenia i odbioru końcowego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót, pracowników i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę
umowną, chyba że umowa szczegółowa przedmiotu zadania rozwiązuje ten pkt. ST w odrębny sposób.
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego oraz wytyczne zawarte w załączniku nr 7 do ogłoszenia. W okresie trwania budowy
i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Plac Budowy wraz z wykopami w należytym porządku ,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie Placu Budowy .
Stosując się do tych wymogów będzie miał szczególny wgląd na lokalizację magazynów, składowisk i dróg
dojazdowych oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
1.9. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz
pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszystkiego rodzaju robót , które mają być
wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz
powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze
lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie ofertowej.
1.13. Ochrona Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót
od Daty Rozpoczęcia do daty Ukończenia Robót i odbioru przez komisję odbiorową oraz będzie utrzymywać
Roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor nadzoru może
wstrzymać Roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inwestora (Inspektora nadzoru) powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.15. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej wskaże Zamawiający.
Wykonawca na własny koszt zasili się w media – zainstaluje wodomierz oraz licznik energii elektrycznej w
miejscach wskazanych przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru).
2. MATERIAŁY
2.1 Źródła uzyskania materiałów - nie przewiduje się.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych - nie przewiduje się.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów – nie przewiduje się.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych - nie dotyczy.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość, były dostępne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
W przypadku gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, nie uwzględnionych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstępną zgodę od Inspektora
nadzoru następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i przedłoży je Inspektorowi nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów - nie dotyczy.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w Projekcie
technicznym i ST. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową.
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
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użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli ST przewidują
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie,
zostaną przez Inspektora nadzoru 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 ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu
drogowym, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru zostaną usunięte z
terenu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy
na własny koszt. Wykonawca uzyska, w razie konieczności, uzgodnienia administratorów lub właścicieli dróg
z których będzie korzystać w celu realizacji przedmiotowego zadania.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, przepisami Prawa Budowlanego,
sztuką budowlaną oraz za jakość wykonywanych Robót, ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać tego
będzie Zamawiający.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegóły swojej działalności zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z warunkami określonymi umową.
Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru. Wykonanie zlecenia będzie zawierać :
a) część ogólną opisującą:


organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót



sposoby przestrzegania zasad BHP,
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wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,



sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:


metodę magazynowania materiałów,



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



sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, sprzęt zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz
robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że ich poziom wykonania jest zadowalający. Wykonawca
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam ujęte, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu.
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek - nie przewiduje się.
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 można polskie wytyczne, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót
będzie posiadać atest.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi nadzoru.
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie jeżeli
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu 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 będą dotyczyć
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, 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. Wszystkie załączone do
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez
Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:


datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,



datę przekazania przez Zamawiającego ST,



uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości Robót,



terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,



przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego
opóźnienia



uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,



daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,



zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów Robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,



dane dotyczące jakości materiałów.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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(2) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) następujące dokumenty:
a) protokół przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
b) protokoły odbioru Robót,
c) protokoły i polecenia Inspektora nadzoru,
d) korespondencję na budowie
e) protokoły sprawdzeń i badań.
(3) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu 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 Inspektora nadzoru 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 ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar podlega akceptacji Inspektora
Nadzoru.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inspektora na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Zamawiającego.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m 3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST będzie
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
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.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu - ostatecznemu
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów wymienionych poniżej.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
ST.
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentami odbiorowymi są protokół odbioru końcowego
gwarancyjnej, sporządzone wg wzorów ustalonych przez Zamawiającego.

oraz

formularz

karty

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dzienniki budowy - oryginały,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
bezpieczeństwa stosowne aprobaty techniczne i atesty higieniczne,
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na znak

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 komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w
okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór ostateczny będzie dokonany na postawie oceny wizualnej obiektu.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót oraz protokół odbioru robót: dla faktury przejściowej protokół
częściowego odbioru robót , dla faktury końcowej zaś protokół z końcowego odbioru robót. Cena
jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 8 ST.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz
budowy, dokumenty i ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie
realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Informacje podstawowe –
przepisy zawarte w poszczególnych ST.

Polskie

Normy

(PN)

i

Normy

Branżowe

oraz

inne

10.2. Inne dokumenty
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montażu i rozbiórki,
tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
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3. Ustawa Prawo Wodne
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
6. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
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