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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa Zamówienia:  
Zamówienie obejmuje wykonanie robót polegających na przebudowie portierni wraz z zagospodarowaniem 
terenu bazy „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. zlokalizowanej na działkach nr 165/2, 166/1, 166/3, 166/4, 167/1 
obręb 6 w Słupsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 . 
 
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących: 
• Etap I – wykonanie odcinka ogrodzenia zewnętrznego przy ul. E. Orzeszkowej o szacunkowej długości ok. 

41m w tym brama b1, L=7,8m z furtką typu F2 o szerokości 1,27m. Brama z dedykowanym napędem 
elektrycznym, sterowana falami radiowymi oraz drogą przewodową. Podłączenie zasilania, sterownia po 
stronie Zamawiającego. Furtka wyposaŜona w elektro zamek do którego podłączenie wykona 
Zamawiający. 

• Etap II – wykonanie wjazdów na teren Spółki od ul. E. Orzeszkowej wraz z drogami, parkingami i 
chodnikami oraz ogrodzeniem wewnętrznym na terenie Spółki w granicach określonych w Załączniku do 
WZ.  

• Etap III – przebudowę portierni. 
• Etap IV - wykonanie odcinka ogrodzenia zewnętrznego od naroŜnika przy ul. E. Orzeszkowej do 

istniejącego ogrodzenia przy obecnej bramie wjazdowej na teren Spółki, o szacunkowej długości ok. 52m. 
 

1.3. Zakres stosowania S.T. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robót . 

 
1.4. Zakres robót objętych S.T. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych w specyfikacji 
szczegółowej. Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną  przez 
Zamawiającego, a takŜe Warunkami Zamówienia (WZ) oraz umową  szczegółową. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niŜej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 

 
1.5. Określenia podstawowe 
Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy  
                                  dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w   
                                    toku wykonywania robót. 

       Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę upowaŜniona do kierowania robotami i do  
                                           występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
        Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i  
                           specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez inŜyniera. W przypadku gdy w specyfikacji  
                           technicznej  podano nazwę handlową materiału lub jego producenta naleŜy rozumieć, Ŝe  
                           zastosowanie danego materiału  jest przykładowe, zdaniem projektanta najlepiej spełniające  
                           warunki kontraktu. 
                           Za zgodą inŜyniera moŜna stosować materiały o parametrach takich samych lub lepszych  
                          mających   aprobatę  techniczną. 
     Projektant  -   uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej 
     Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja  nowego lub modernizacja istniejącego zadania  
                                                    Budowlanego. 
     Dokumentacja projektowa – Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja wraz z wymaganymi prawem  

decyzjami, która wskazuje  lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 

 
1.6. Informacja o terenie budowy 

1. Wykonawca robót będzie mógł korzystać ze źródeł poboru energii elektrycznej znajdującej się na terenie 
bazy Spółki, po uzgodnieniu szczegółowego sposobu z Zamawiającym. Koszt energii poniesie Wykonawca. 

2. Wykonawca zapewni pomieszczenie dla pracowników oraz miejsce przechowywania narzędzi. 
3. Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
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4. Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich 
wykonywania. 

5. Wykonawca moŜe przewidzieć miejsce składowania materiałów i urządzeń do wbudowania na terenie 
Zamawiającego po uprzednim jego uzgodnieniu. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć  teren 
składowania w/w materiałów. 

6. Transport materiałów i urządzeń  moŜe odbywać się w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 
7. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć  wydzielony na ten czas teren w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo przechodzącym. 
 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca zlecenia zawiera umowę na 
wykonanie robót, które muszą być kompletna z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i 
estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej 
wszystkie świadczenia (roboty) łącznie ze świadczeniami wstępnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz 
dostawę materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego wykonania robót nawet, jeŜeli nie zostały one 
dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń oraz sprawdzić we własnym zakresie dobór 
materiałów i urządzeń. 

2. Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie 
dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu 
wynika, iŜ Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania budowlanego, zgodnie z zasadami 
dobrego wykonawstwa. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe 
wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem 
świadczenia w opisie zamówienia, ale przewidzianego w dokumentacji technicznej. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonywane prace, aŜ do chwili ich odbioru. Powinien on je 
utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki 
zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie. 

4. Do Wykonawcy naleŜą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu uzyskanie certyfikatu 
zgodności od upowaŜnionych jednostek. 
 
1.8. Organizacja robót 

Przy budowie, oddawaniu do uŜytku i utrzymaniu obiektów budowlanych naleŜy stosować się unormowań zawartych 
w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji. 

 
1.8.1. Przekazanie terenu budowy 

    
1. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, lokalizację,  dziennik budowy 
oraz dokumentację projektową.  

2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŜy sprawdzić, czy teren, na którym roboty mają być 
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac 
pozostających do wykonania w celu prawidłowego przygotowania terenu. NaleŜy tu m.in.:  

3. - w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub innych 
urządzeń 

4. - usunięcie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji naleŜy utrzymanie 
urządzeń lub nadzór nad nimi. 

5. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 
udokumentowane jest spisaniem protokołu. 

 
1.8.2. Koordynacja robót 

1. Koordynacja robót budowlano - montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną osobą uprawnioną do 
kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje (uprawnienia budowlane) i 
pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące 
wykonywanych robót, podczas całego okresu trwania prac wykonawczych, odbioru i gwarancji. 

3. Wykonawca będzie koordynował realizację wszelkich robót na budowie, z uwzględnieniem prac 
przewidzianych do Wykonania przez Zamawiającego. 
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1.9. Dokumentacja projektowa 
             Dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiającego stanowi podstawę do realizacji robót. 
 

1.10. Zgodność  robót z dokumentacją projektową i S.T. 
Dokumentacja projektowa, S.T. oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione są obowiązujące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności tj.: 
Umowa, Dokumentacja Projektowa, ST. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który winien dokonać odpowiednich zmian  i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w dokumentacji projektowej  i w  S.T. 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  zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty  nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową zastąpione innymi, a roboty rozebrane  i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 

1.11. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę, winien 
być prowadzony przez Wykonawcę od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu realizacyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r 
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,poz.953). 
 

1.12. Zabezpieczenie terenu budowy.    
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aŜ do 
zakończenia  i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, przejścia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Zamawiającym. Tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuję się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
 

1.13. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.    
1. Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest Zamawiający. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 
3. NaleŜy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 

- pozbawieniem moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków 
łączności; 
- uciąŜliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie; 

4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki mające na celu 
zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi o 
tym fakcie odpowiednią instytucję uŜytkującą lub będącą właścicielem instalacji, a takŜe Zamawiającego. 
Wykonawca będzie współpracował z odpowiednimi słuŜbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej 
awarii. 

6. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 

 
1.14. 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 się stosował do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska  na terenie i wokół terenu budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
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uciąŜliwości dla osób  fizycznych lub własności społecznej  i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań  szczególnie zwróci uwagę na; lokalizację baz, warsztatów, magazynów 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz zachowa środki ostroŜności  zabezpieczające przed 
zanieczyszczaniem zbiorników i cieków wodnych środkami toksycznymi , zanieczyszczeniem powietrza pyłami 
i gazami  oraz ochrona przed moŜliwością powstania poŜaru. 
Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być naraŜone na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 
elektromagnetyczne, pyły i gazy o natęŜeniach i stęŜeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę. 
 

1.15. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej poprzez utrzymywanie w stanie gotowości  
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

1.16.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót   
muszą  mieć  aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w  
trakcie wykonywania robót np. materiały pylaste mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  
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. 
 

1.17. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
    Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji . Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji  na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 

1.18. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał inŜyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  inŜyniera. 
 

1.19. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1. Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, 
poz.401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

2. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ  dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu 
sposób identyfikacji pracowników techniczno-inŜynieryjnych (identyfikatory lub ubrania z logo firmy) oraz 
opracować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót i zaznajomić z nią pracowników. 

4. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
5. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony 
indywidualnej. 
6. UŜywane na budowie maszyny i urządzenia naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością uruchomienia przez 
osoby nieuprawnione do ich obsługi. 
7. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje. Roboty 
związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji mogą być wykonywane wyłącznie 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
8. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną 

i udokumentowane uprawnieniami budowlanymi oraz aktualnie waŜnymi zaświadczeniami 
kwalifikacyjnymi. 

 
1.20. 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 Zamawiającego o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne odnośne dokumenty. 
 

1.21. Nazwy i kody wg wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy robót : NR CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
Kategorie robót : NR CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE 
WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
2.1. Jakość dostaw 

1. UŜywane będą wyłącznie materiały fabrycznie nowe, wolne od uszkodzeń fizyczny i wad prawnych. 
2. Materiały, elementy lub zespoły uŜyte przez Wykonawcę muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w 
3. dokumentach kontraktowych, jak równieŜ w zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać 

atesty. 
4. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, przyjęty w 

zaleŜności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one zainstalowane. 
 

2.2. Wybór dostaw 
1. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę materiałów, które zastosuje 

do wykonawstwa wraz z katalogami, szkicami i rysunkami. 
2. Wykonawca nie moŜe złoŜyć Ŝadnego zamówienia na materiały (chyba, Ŝe na jego ryzyko), tak długo jak nie 

zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego. 
 

2.3. Źródła uzyskania  materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu  udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S.T. w czasie postępu robót. 
 

2.4. Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
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wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy z 
wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  nadanym 
obszarze. 
 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź  
złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli wykonawcy na  uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Zamawiającego. KaŜdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuję na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i 
niezapłaceniem . 
 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów   
1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowe składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. 

2. Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

3. Dostawa materiałów powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń 
magazynowych bądź miejsca montaŜu. 

4. Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, 
względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych i 
czynników fizyko – chemicznych. NaleŜy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. 

 
2.7. Kontrola jako ści 

1. Zastosowane materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty 
zgodności i świadectwa dopuszczenia. 

2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza się stosowanie 
wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją 
zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Wyroby niskonapięciowe, do których stosują się przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego 
(Dz.U. nr 49, poz. 414) muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ( dyrektywie 
niskonapięciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC). 

4. Aparatura powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami 
dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848) i 
dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zbliŜenia przepisów prawnych państw  
członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. 

5. Stosować tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadające stosowne 
certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881). 

6. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
7. wartości funkcjonalnych pomieszczeń biurowych, a jeŜeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. 

8. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane: 
· oznakowane CE (deklaracja zgodności CE); 
· oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat); 
· posiadające oświadczenie Producenta, Ŝe wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami (deklaracja 
zgodności). 
 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE 
WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
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3.1. Wytyczne materiałowe dla robót drogowych. 
1. Dla robót przygotowawczych 

Przy pomiarach geodezyjnych do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować słupki betonowe albo 
rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Do stabilizacji punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 
m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 
0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
Przy regulacji połoŜenia wysokościowego zostaną wykorzystane skrzynki uliczne zasuw wodociągowych i 
włazy kanalizacji deszczowej lub sanitarnej z wymianą 5 szt. włazów na typ cięŜki. 

2. Dla robót ziemnych 
Nasypy zostaną wykonane z gruntów niewysadzinowych: pospółek, piasków średnich, grubych lub 
drobnych. 

3. Dla warstw podbudowy 
Warstwa odcinająca lub odsączająca wykonane zostaną z piasków, Ŝwiru lub mieszanki kruszywa 
naturalnego. 
Kruszywa do wykonania warstw odsączającej lub odcinającej powinny spełniać warunek  szczelności, 
określony zaleŜnością: 

4. 
D

d

15

85
4≤  

gdzie: 
 D15 − wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej 
 d85 − wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. Grunt na warstwę odsączającą 
powinien charakteryzować się wskaźnikiem wodoprzepuszczalności „k10” nie mniejszym od 8 m/dobę. 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
świr i mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) stosowane do wykonywania warstw odsączających i 
odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B- 11111, dla klasy I i II. 
Podbudowa zostanie wykonana w warstwie grubości 11 cm z betonu asfaltowego 0/25 mm dla kategorii 
ruchu KR2 według wymagań PN-S-96025 przy zastosowaniu asfaltu rodzaju D35/50 lub 50/70. 
Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 0/20 mm o składzie jak dla warstwy wiąŜącej dla 
kategorii ruchu KR2 według PN-S-96025. 
Do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni przewidzieć naleŜy kationowe emulsje 
szybkorozpadowe według WT EmA-1999. 

5. Dla nawierzchni z betonu asfaltowego 
Warstwa ścieralna grubości 4 cm, z mieszanki betonu asfaltowego 0/12 mm dla ruchu KR2 według PN-S-
96025 z zastosowaniem asfaltu rodzaju D50/70. 

6. Dla elementów ulic 
KrawęŜniki betonowe 15x30cm wykonane z betonu B30 (beton według PN-B-06250) oraz ława betonowa 
prosta lub z oporem, 
płyty betonowe 50x50x7cm wykonane z betonu B30 (beton według PN-B-06250) (do chodnika i 
odprowadzenia wody po skarpie, 
obrzeŜe betonowe  8x30 cm z betonu B30 według PN-B-06250. 
Materiałami pomocniczymi są: piasek na podsypkę i do zapraw, cement do podsypki i zapraw, woda,  
kruszywo do betonu na ławy pod krawęŜniki oraz masa zalewowa, do wypełniania szczelin dylatacyjnych 
na gorąco. 

7. Dla zieleni drogowej 
trawnik wykonany przez obsianie nasionami traw warstwy humusu grubości 10 cm, po uprzednim 
wyrównaniu terenu. 

8. Dla nawierzchni z prefabrykatów 
Nawierzchnia z kostki betonowej zgodne z PN-EN 45014, gr. 8 cm. O parametrach : klasa betonu min. B30, 
nasiąkliwość poniŜej 5%, Mrozoodporność : dGi < 5,0 %, dRi < 20,0 %. Kolor i wzór kostki do ustalenia z 
Zamawiającym  na etapie realizacji. 
 
3.2. Wytyczne materiałowe dla ogrodzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać ogrodzenie zgodnie z załączonym do WZ projektem jako 
kontynuację wykonanego dotychczas ogrodzenia, z materiałów toŜsamych (parametry techniczne, 
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kolorystyczne) jak wykonane obecnie. Zamawiający posiada czapki indywidualne z polimerobetonu na 
słupki, które naleŜy wykorzystać. 
 
3.3. Wytyczne materiałowe dla robót budowlanych portierni. 

1. Zbrojenie  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami  
PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
2. Mieszanka betonowa 
Mieszankę betonową charakteryzować powinien taki dobór komponentów, aby przy wymaganych 
właściwościach mechanicznych stwardniałego betonu uzyskać jednocześnie: 

� moŜliwe niskie ciepło twardnienia, 
� niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, 
� wymaganą wodoszczelność i mrozoodporność betonu, 
� odporność betonu na działanie czynników korozyjnych. 

3. Cement 
Uwzględniając uwarunkowania środowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z normą PN- B-19701 
(Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności) do wykonania mieszanki 
betonowej naleŜy stosować niskokaloryczny cement CEM III/A 32,5NA. 
Wykonawca powinien dokonać kontroli cementu przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej i 
przekazać nadzorowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w 
Dzienniku Budowy. 
Kontrola cementu winna obejmować: 

� oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1, 
� analizę chemiczną cementu wg PN-EN 196-2, 
� oznaczenie czasu wiązania i stałości objętościowej wg PN-EN 196-3,  
� oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN 196-6, 
� sprawdzenie zawartości chlorków i alkaliów wg PN-EN 196-21, 
� sposoby pobierania i przygotowania próbek wg PN-EN 196-7. 

Cement naleŜy transportować i przechowywać według zasad podanych przez jego Producenta. 
4. Kruszywo 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom norm PN-86/B-06712 i PN-88/B-
06250 charakteryzujące się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością, zapewniające wykonanie betonu o stałej jakości i wymaganej trwałości. 
Nie naleŜy uŜywać kruszywa alkali-aktywnego. 
Maksymalna średnica ziaren kruszywa nie powinna przekraczać 16 mm. Graniczne krzywe przesiewu kruszywa 
naleŜy przyjąć wg wykresu „a”. Zał. 1 do  
PN-88/B-06250, uwzględniając ograniczenie: 

� frakcji płytowo-piaskowej ( 0 ÷ 0.5 mm) do 15 % 
� punktu piaskowego ( 0 ÷ 2.0 mm ) do 30 % 

NaleŜy stosować kruszywo o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie. Zaleca się, nie wykluczając kruszywa 
naturalnego, stosowanie kruszywa łamanego o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, zapewniającego 
większą przyczepność do zaczynu cementowego. 
5.  Woda 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania normy  
PN-88/B-32250. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących Ŝadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych. 
Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 
6. Dodatki i domieszki do betonu 
Stosowanie dodatków i domieszek uwarunkowane jest uzyskaniem konsystencji półpłynnej (K4) mieszanki 
betonowej przy zachowaniu stosunku w/c rzędu 0,45 ÷ 0,43. 
Wszystkie dodatki i domieszki do betonu powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie 
kraju i mogą być uŜyte po przeprowadzeniu odpowiednich badań laboratoryjnych. 
Nie naleŜy stosować domieszek przeciwmrozowych i innych, które mogą powodować przyspieszenie czasu 
wiązania, obniŜenie jakości i zwiększenie skurczu betonu. 
Uwaga : Mieszankę betonowa naleŜy opracować na podstawie badań laboratoryjnych i wykonaniu prób 
wytrzymałościowych. 
7. Konstrukcje metalowe 
Minimalna klasa ochrony przed korozja – 3, zgodnie z norma DIN 55928, natomiast elementy stalowe w 
otoczeniu agresywnym takim jak ścieki powinny posiadać klasę odporności 4 Zgodnie z norma DIN 55928.  
Wszelkie połączenia muszą być wykonywane tak, aby nie nastąpiło uszkodzenie powłok ochronnych. 
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Transport i składowanie powinno odbywać się tak, aby powierzchnie elementów metalowych były chronione 
przed uszkodzeniami i były zawsze czyste,  zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie. Stale nierdzewne 
naleŜy chronić przed kontaktem ze stalą zwykłą. 
8. Cegły i zaprawa 
W zaleŜności od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania cegły powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym 
w PN/B-12001, PN/B-12008, PN/B-12011 lub PN/B-14000.  
Cegły muszą pochodzić od producenta posiadającego wdroŜony systemem kontroli jakości. 
W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się zastosowanie połówek cegły w liczbie nie przekraczającej 
15% a murach zbrojonych – 10% całkowitej liczby cegieł. 
Dla murów nie zbrojonych i nie naraŜonych na działanie wilgoci mogą być stosowane cementowo-wapienne wg 
PN/B-14503. Dla konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych mogą być stosowane tylko 
zaprawy cementowe wg PN/B-14504. 
Dla murów zbrojonych mogą być stosowane tylko zaprawy cementowe, marki 5 MPa dla murów pozostających 
stale w warunkach suchych i 8 MPa dla murów naraŜonych na zawilgocenie. 
9. Tynki wewnętrzne 
Tynki na wewnętrznych powierzchniach ścian betonowych lub murowanych jako tynki wapienno-cementowe, 
jednowarstwowe wraz z podłoŜem przyczepnym (mostkiem adhezyjnym). 
Warstwa zewnętrzna gotowa do malowania. W pomieszczeniach sanitarnych, wilgotnych i pomieszczeniach w 
których zainstalowane są urządzenia – jako podłoŜe pod okładziny z płytek ceramicznych.  
Krawędzie ścian chronione wkładkami, np.. z kątowników ocynkowanych.  
Minimalna grubość tynku – 1,5 cm, chyba Ŝe przewiduje się zastosowanie tynków pocienionych z zapraw 
plastycznych lub tynków specjalnych (wodoszczelnych, ciepłochronnych etc.). 
10. Tynki zewnętrzne 
Tynki na zewnętrznych powierzchniach ścian betonowych lub murowanych wykonać naleŜy zgodnie z 
zatwierdzonym przez  InŜyniera projektem elewacji. W przypadku stosowania izolacji cieplnej, winna ona 
posiadać grubość min. 8 cm, być zbrojona i zamocowana do podłoŜa. 
Tynki zewnętrzne muszą być odporne na działanie mrozu.  
11. Okładziny z płytek ceramicznych 
Ściany pomieszczeń sanitarnych oraz w punkcie czerpania wody winny być wyłoŜone płytkami do wysokości 
górnej krawędzi ościeŜnic drzwi.  
Ściany w pomieszczeniu socjalnym do wysokości  1,5m.  
Płytki powinny posiadać atest producenta dla zastosowań w obiektach przemysłowych. Format, kolor płytek i 
spoin – do uzgodnienia z Inwestorem. 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien przedstawić Inwestorowii próbki do akceptacji.  
12. Płytki podłogowe 
Płytki podłogowe powinny spełniać poniŜsze wymagania : 

� posiadać atest producenta dla zastosowań w obiektach przemysłowych, 
� nasiąkliwość wodna – max. 0,3% 
� wytrzymałość na zginanie – min. 35MPa 
� odporność na pęknięcia włoskowate 
� mrozoodporność 
� odporność na ścieranie – klasa 5 
� współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym – min. 0,24 
� skuteczność antypoślizowa – R9 (płytki gładkie) R11 (reliefowe) 
� odporność na plamienie – klasa 5 

Format, kolor płytek i spoin – do uzgodnienia z Inwestorem. 
13. Malowanie 
Powierzchnie ścian z betonu i powierzchnie otynkowane naleŜy pomalować farbą dyspersyjną. Powierzchnie 
sufitów (wyłączając gotowe sufity podwieszane) naleŜy pomalować zmywalną farbą dyspersyjną. 
14. Podłogi i posadzki, stropodach 
Podkłady pod posadzki i podłogi – z betonu, zaprawy cementowej. 
Warstwy izolacji cieplnej, przeciwwilgociowej, akustycznej – oddzielone warstwą folii o grubości 0,2 mm. 
15. Rynny i rury spustowe 
Rynny wykonane z PCW zgodne z PN-EN 607:1999, uchwyty do rynien systemowe zgodne z PN-EN 
1462:2001, rury spustowe z PCW systemowe, uchwyty do rur spustowych systemowe. 
16. Blacha stalowa ocynkowana 
NaleŜy stosować blachę stalową ocynkowaną (kolorystyka zgodna z projektem elewacji i uzgodniona z 
Zamawiającym) wg PN-EN 10203:1998, PN-61/B-10245. 
17. Wełna mineralna 
Wyroby do izolacji z wełny mineralnej powinny spełniać wymagania PN-EN 13162:2002. 
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18. Płyty styropianowe 
Płyty styropianowe PS-E FS zgodne z PN-B-20130:1999. 
19. Papa termozgrzewalna. 
Papa termozgrzewalna zgodna z PN-91/B-27618. 
20. Okna i drzwi 
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji rysunki, świadectwa dopuszczenia i próbki 
wyrobów, które zamierza stosować. 
Będą stosowane tylko takie uszczelnienia i materiały pomocnicze, jakie są przewidziane i dopuszczone w 
instrukcjach producentów. 
Pomieszczenia w części technicznej i administracyjnej – okna aluminiowe z szybami zespolonymi okucia 
obwodowe, skrzydła rozwieralno-uchylne w 70%. Drzwi wejściowe do budynku oraz pomiędzy częścią 
techniczną a administracyjną – aluminiowe, z oszkleniem typu bezpiecznego, uszczelki gumowe, listwa dolna z 
uszczelnieniem z tworzywa sztucznego.  
Ślusarka aluminiowa (okna, drzwi) powinna spełniać następujące wymagania: 

� trójkomorowe profile aluminiowe z przekładką termiczną (współczynnik przenikania nie większy niŜ 
2,1 W/m2xK), 

� malowane proszkowo, 
� szyby zewnętrzne zespolone izolacyjne (współczynnik dźwiękochłonności 32 dB, współczynnik 

przenikania nie większy niŜ 1,1 W/m2xK), 
� klasa przepuszczalności powietrza wg PN-EN 12207:2001 min 3, 
� klasa wodoszczelności wg PN-EN 12208:2001 min 6, 
� klasa odporności na obciąŜenie wiatrem wg PN-EN 12210:2001 zgodna z projektem zatwierdzonym 

przez Zamawiającego, 
� uszczelki i przekładki powinny spełniać następujące wymagania: 
• twardość Shor’a min 35-40, 
• wytrzymałość na rozciąganie 8,5 MPa, 
• odporność na temperaturę od -30 do +80OC, 
• nienasiąkliwe, 
• trwałość min 20 lat. 
• jakość potwierdzona certyfikatem. 

Drzwi wejściowe do pomieszczeń technicznych – stalowe, izolowane cieplnie, z Ŝaluzjami wentylacyjnymi z 
moŜliwością zamknięcia, jeden wzór.  
Drzwi zewnętrzne powinny być zaopatrzone w urządzenia spręŜynowe do samoczynnego zamykania.  
Bramy i wrota – stalowe typu garaŜowego izolowane cieplnie z Ŝaluzjami wentylacyjnymi, otwierane ręcznie, 
wyposaŜone w blokady sprawdzonego systemu mocowania skrzydła w pozycji „otwarte”. 
Skrzydła drzwi wewnętrznych do części administracyjnej winny być jednego systemu – pełne, drewniane, 
powlekane folią z tworzywa sztucznego, grubość zbliŜona do 40 mm. 
Cena ofertowa powinna zawierać wmontowanie do wszystkich drzwi i bram zamków. Typ zamków i ich ilość w 
kaŜdych z drzwi (zewnętrznych nie mniej jak 2, wewnętrznych niemniej jak 1) powinny być uzgodnione z 
Zamawiającym. 
Zamki, uŜywane tymczasowo dla potrzeb zabezpieczenia robót powinny być wymienione na nowe bezpośrednio 
przed odbiorem końcowym robót. 
Klucze zaopatrzone w breloki z opisem identyfikacyjnym naleŜy wręczyć Zamawiającemu przy odbiorze 
końcowym robót w czterech kompletach.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być  zgodny  z ofertą  wykonawcy i 
powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w S.T. lub w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, S.T. i 
wskazania Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt maszyny urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym  
powinny posiadać waŜne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być dostępne dla 
organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn  i urządzeń. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW  
TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie materiały z demontaŜu (gruz, złom) oraz 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 
konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. Wykonawca będzie usuwać na  
bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6.1. Wytyczne ogólne wykonania robót. 

1. Zakres robót określony został szczegółowo w przekazanej Wykonawcy Dokumentacji Projektowej oraz 
WZ. 

2. Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać obowiązującym normom i przepisom polskim, względnie 
europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów 
konstrukcyjnych oraz wymiarów za opisany uwaŜa się równieŜ przebieg procesu produkcyjnego, aŜ do 
wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów wykonawczych. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Zamawiającego. 

4. MontaŜ osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
5. MontaŜ elementów pomiarowych musi być zgodny z dokumentacją techniczną.     
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

obiektów i elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej.  

8. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 

 
6.2. Wytyczne szczegółowe wykonania robót. 

1. Roboty tynkarskie 
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeŜnice okienne i drzwiowe. 
PodłoŜa powinny być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. PodłoŜe 
powinno być oczyszczone z kurzu, wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyte wodą. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze powietrza nie niŜszej jak 50C.  
ŚwieŜe tynki zewnętrzne powinny być chronione przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni 
słonecznych lub wiatru.  
Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur powinny być 
przez okres 1 tygodnia zwilŜane wodą. 
2. Okładziny z płytek ceramicznych 
Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek ceramicznych moŜna rozpocząć po wykonaniu tynków, robót 
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeŜnic i stolarki budowlanej a takŜe innych robót (malarskich, 
podłogowych itp.).   
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W przypadku okładzin przyklejanych do podłoŜa mogą być stosowane tylko kleje zalecane przez producenta 
płytek. PodłoŜe pod płytki powinno być dokładnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń i zagruntowane według 
zaleceń producenta. 
Wszystkie krawędzie w naroŜach wklęsłych i wypukłych, połączeniach z podłogą i ościeŜami muszą być 
pionowe względnie poziome. płytki docinane w naroŜach ścian, przy ościeŜnicach i podobnych miejscach . nie 
mogą być węŜsze jak 5 cm. Spoiny na naroŜach ścian i na stykach z ościeŜnicami winny być wypełnione kitem 
trwale plastycznym (silikon). 
Wykonawca powinien sporządzić plan ułoŜenia okładzin na podstawie rzeczywistych wymiarów pomieszczeń.  
3. Malowanie 
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza nie niŜszej jak 50C.  
Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny być malowane przed upływem 4 tygodni od 
ich wykonania. 
Powierzchnie otynkowane powinny być przetarte w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, 
zachlapań. Ewentualne uszkodzenia tynku winny być naprawione. Powierzchnia powinna być odkurzona i 
oczyszczona ze wszystkich plam. 
W zaleŜności od techniki malarskiej nowe tynki powinny być zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem 
szkła wodnego, rozcieńczoną dyspersją polioctanu winylu, rozcieńczonym pokostem. 
Powierzchnie betonu powinny być oczyszczone. Ubytki betonu naleŜy uzupełnić specjalnymi preparatami 
naprawczymi.   
Wykonywanie powłok malarskich powinno odbywać się ściśle według zaleceń producenta. W zaleŜności od 
stosowanej techniki nanoszenia powłoki powinna być odpowiednio dostosowana konsystencja materiału 
malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcieńczalnika. 
4. Podłogi i posadzki 
Podkłady pod posadzki powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, dostosowaną do 
przewidywanego obciąŜenie posadzki i określoną w projekcie Wykonawcy, przy czym dla powierzchni 
biurowych powinna wynosić min. 12 MPa. 
Powierzchnia podkładu powinna być równa i pozioma a. W przypadku podłóg zaopatrzonych w instalację 
odwadniającą podkład winien mieć określone spadki w kierunku wpustów ściekowych. 
Podkłady monolityczne powinny mieć dylatacje w miejscu przebiegu dylatacji budynku oraz wykonane 
szczeliny: 
izolacyjne – wzdłuŜ ścian, słupów, fundamentów pod maszyny, wzdłuŜ linii dzielącej podłogę na części 
znacznie róŜniące się między sobą obciąŜeniami uŜytkowymi 
przeciwskurczowe – w rozstawie co ok. 6 m, przy czym powierzchnia zdylatowanego pola zbliŜonego do 
kwadratu nie powinna być większa jak 36 m2. Szczeliny przeciwskurczowe winny być wykonane w postaci 
nacięć o głębokości równej 1/3 grubości podkładu.  
5. Okna i drzwi 
Okna, drzwi, bramy i wrota mogą być osadzane w wykonanych otworach jeŜeli budynek lub jego część jest 
zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. OścieŜnice winny być ustawione we właściwym miejscu i 
tymczasowo umocowane za pomocą podkładek i klinów.  
Dokładność osadzenia sprawdza się za pomocą pionu, poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekątnych 
ościeŜnicy z dokładnością do 1 mm.  
Mocowanie ościeŜnic naleŜy wykonać ściśle według instrukcji ich producenta, z uŜyciem materiałów i narzędzi 
przewidzianych w tych instrukcjach. 
 

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Przy robotach instalacyjnych naleŜy przed zasadniczymi odbiorami stosować równieŜ odbiory dodatkowe i 
częściowe, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót: 

2. Instalacja przed zakryciem bruzd musi być poddana próbie, 
3. Do końcowego protokółu odbioru powinny być załączone: 

- wyniki wszystkich badań odbiorczych częściowych i końcowych wraz z ich oceną, 
- potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 

 
7.1. 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 jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
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7.2. Odbiory częściowe 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót. 
2. Z dokonanego odbioru naleŜy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady 

(usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. 
 
7.3. Dokumentacja powykonawcza 

1. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 
• zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt techniczny, uzupełniony niezbędnymi nowymi i dodatkowymi 
rysunkami; 
• komplet świadectw jakości, atestów, aprobat technicznych oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i 
aparatów dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i lokalnych słuŜb 
naprawczych; 
• potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiałów zdemontowanych; 
• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
obowiązującymi przepisami; 
•oświadczenie pisemne kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z Projektem, przepisami i decyzją o 
pozwoleniu na budowę, niezbędne do zgłoszenia robót przez Zamawiającego do uŜytkowania. 
• oświadczenie pisemne kierownika budowy o uporządkowaniu terenu budowy.  
• • • • dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umoŜliwiającą wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu) pokolorowaną z 
wyliczeniem ilości wszystkich robót wykonanych w ramach umowy, umoŜliwiającą załoŜenie ksiąŜki obiektu, 
• • • • kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• • • • DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów w tym m.in. Warunki ochrony P.poŜ – 
instrukcja bezpieczeństwa poŜarowego – gaśnice proszkowe i pianowe. Szczegółowe warunki rozmieszczenia 
podręcznego sprzętu gaśniczego. Oznakowanie obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniając wymogi PN, 
• • • • inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami księgowości), 
• wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych Zamawiającemu. 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
• zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania wykonawstwa; 
• dziennik budowy; 
• protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
• korespondencji mającej  istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
• inne dokumenty w zakresie zaleŜnym od charakteru i specjalności robót. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań projektowych powinny być 
wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich 
dokonania. 

 
7.4. Odbiór końcowy 

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

2.  Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. MoŜe on korzystać z opinii 
komisji w tym celu powołanej, złoŜonej z rzeczoznawców i przedstawicieli Zamawiającego oraz kompetentnych 
organów. 

3. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

• przygotowania dokumentów potrzebnych do naleŜytej oceny wykonanych robót będących przedmiotem odbioru 
( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); 
• złoŜenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; 
• umoŜliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym zapewnieniu 

wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich 
działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zaŜądane. 

5. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 

6. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

7. Przy dokonywaniu odbioru końcowego naleŜy: 
• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami 
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technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
• dokonać prób i odbioru instalacji; 
• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót; 
8. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upowaŜnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać 
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich 
usunięcia.  

9. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upowaŜniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół 
powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 
uzasadnieniem. 

10. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do wystąpienia Wykonawcy o płatność końcową za wykonane 
roboty (Etap). 
 
7.5. Przekazanie do eksploatacji 

1. Roboty mogą być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót wykonanych na obiekcie 
po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 

2. Przekazanie robót do eksploatacji Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i 
usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 
 
7.6. Rękojmia i gwarancje 

1. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego wykonania robót i funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i 
zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

2. Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować 
wszystkie wady, zarówno zauwaŜalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji 
lub wykonawstwa, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych. 

3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłuŜenie gwarancji od swoich 
dostawców. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim 
podwykonawcom. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub 
elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. 

6. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą. W 
przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo 
do stosowania kar umownych i odszkodowania. 

7.  Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz 
ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 
 
7.7. Odbiór ostateczny 

8. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

9. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej pomieszczeń z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 
 
7.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia budowy i moŜliwości rozpoczęcia 
uŜytkowania robót przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności : 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

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

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych 

Rozporządzeń. 
 
(2)  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty : 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) kosztorysy ofertowe Wykonawcy. 
                                                                 
(3)  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

8.1. Ustalenia ogólne 
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy naleŜne jest wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający dopuszcza 
pośrednie płatności max do 60% wartości zamówienia (ETAPU), po wykazaniu bezusterkowego wykonania 
robót potwierdzonych protokołem odbioru częściowego. Podstawą do określenia naleŜnych płatności 
częściowych będzie rzeczywista wartość robót, ustalona w oparciu o kosztorys Wykonawcy, załączony do 
oferty. Ilości wykonanych robót w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, muszą być potwierdzone przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. Płatność bazować będzie 
na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Podstawą płatności 
jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 
Projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmują między innymi: 
1) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
2) wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy (a dla urządzeń technologicznych – wraz z kosztami ich montaŜu i właściwych 
prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 

3) wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi 
towarzyszącymi kosztami, 

4) wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce wskazane staraniem i 
na koszt Wykonawcy, 

5) koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach 
bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w 
szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą płace personelu i 
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kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji 
Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza 
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty dzierŜawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty 
ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp., 

6) koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
 7)  zysk kalkulacyjny, zawierający teŜ ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu umowy w całym okresie jego 
realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia robót, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt 
gwarancji naleŜytego wykonania, 
7) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
8) sporządzenie uzupełniających rysunków, opisów, opracowanie projektu prowadzenia prac 

odwodnieniowych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do 
prawidłowej realizacji Robót Opracowań, Ekspertyz, Opinii, Operatów, Analiz, itp.,  

9) koszt całkowitej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie głównych osi obiektów i reperów, 
10) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcie 

pasa drogowego i dokonanie stosownych opłat z tym związanych, 
11) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
12) koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami, 
13) koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP, 

Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa StraŜ PoŜarna, Ochrona Środowiska itp.), 
14) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych, 
15) koszt oznakowania obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniające wymogi Polskich Norm. 
16) koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych, 
17) koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacja ruchu,  

- opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
Zamawiającemu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
Robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  

- opłaty / dzierŜawy terenu w tym :  opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu,  
- przebudowa urządzeń obcych, 

18) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, 
- oczyszczanie, utrzymywanie w naleŜytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie 

objazdu lub przejazdu, 
- przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
                               utrzymywanie płynności ruchu publicznego 
19) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

20) koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej infrastruktury gdy 
powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy, 

21) ObniŜenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie 
realizacji Robót. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót, 
2. Polskie Normy (PN), Normy BranŜowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym 

przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane uŜyte w 
specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane 
lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane występujące 
w powyŜszym zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa 
prawnego.  

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo – budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianami 
4. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.   
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w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29) 
5. Ustawa  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi  

Zmianami. 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 ( Dz. U.  Nr  202  poz. 2072) 

Zmiany: (Dz. U. z 2005   Nr 75 poz. 664) 
7. Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


