OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.00.00.00
1. Wymagania ogólne
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Zamówienie na wykonanie robót budowlanych Budowy ścieżki rowerowej służącej do
jazdy na rowerach, wrotkach, deskorolkach; miejsc postojowych, elementów małej
architektury oraz boiska do piłki siatkowej
Adres obiektu:

Świętoniowa, dz. 543/47
gm. Przeworsk

Celem specyfikacji technicznej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej i
przedmiarowej za pomocą opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne
określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w szczególności w zakresie
wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz
ustalenie podstawy wyceny tych robót.
1.2. Przedmiot zakres robót Specyfikacji Technicznej
1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać harmonogram robót w związku
z wykonaniem robót. Przed przystąpieniem do robót podstawowych należy wykonać
następujące roboty towarzyszące i tymczasowe:
- wyznaczyć i zabezpieczyć plac budowy i dojścia,
- zapewnić bezpieczne dojścia do budynków i obiektów sportowych nie
będących w zakresie oddziaływania robót budowlanych ,
1.4. Określenia podstawowa
Ujęte w ST wymienione poniżej określenia należy rozmieć w każdym przypadku
następująco:
1.4.1. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.2. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów technicznych ) stanu
istniejącego.
1.4.3. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład powódź, pożar
itp.
1.4.4. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład element konstrukcji itp.
1.4.5. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej,
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego
przedmiotem robót.
1.4.6. Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej
ich wykonania.
1.4.7. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące
odrębną całość konstrukcyjna, lub technologiczną zdolną do samodzielnego
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją,
utrzymaniem.
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Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania
są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
1.4.9. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,
że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
1.4.10. Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na
budowę – składa się w szczególności z: projektów wykonawczych,
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1.4.8.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacja projektowa, przedmiarem i Specyfikacją Techniczną.
1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego
realizacją umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
zarządzającego
realizacją
umowy.
Następstwa
jakiegokolwiek
błędu
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać
tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach
jednostkowych pozostałych robót. Decyzje zarządzającego realizacją umowy
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca
1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy (rozbiórki) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Teren w pełni
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uzbrojony i zagospodarowany. Obiekt niedostępny dla osób postronnych, bez funkcji
użytkowej w trakcie trwania prac budowlanych. Zamawiający poda zasady wejścia
i wjazdu i korzystania z terenu będącego tematem inwestycji.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Cechy
materiałów elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy
1.5.4. Zabezpieczenia terenu budowy (rozbiórki)
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: daszki, pasy komunikacji,
oznakowania wjazdów, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę.
1.5.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojącej ,podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizacja baz, warsztatów, magazyn, składowisk, wykopów i dróg
dojazdowych
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
możliwości powstania pożaru.
zabezpieczenie drzewostanu i istniejących układów zieleni
Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań ze szczególna uwaga w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych
szkodliwych działań dla środowiska.

3

W przypadku zaistnienia zagrożenia skażenia terenu należy bezwzględnie
powiadomić terenowy służby odpowiedzialne w powyższym zakresie.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
Przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie dopowiedziany za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy.
W zakresie warunków ppoż. wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie
przeciwpożarowe w pełni sprawne, zgonie z przepisami przeciwpożarowymi.
W przypadku prowadzeni prac w budynku będącym ciągłym użytkowaniu lub prac
niebezpiecznych np. spawalniczych w pomieszczeniach zamkniętych, należy wzmóc
środki zabezpieczenia.
1.5.7. Materiały Szkodliwe dla otoczenia
Materiał, 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. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę
techniczną wydaną przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określającą, brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są
szkodliwe dla otoczenia tyko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użyje materiałów
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona interesów osób trzecich, 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 zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie
rezerwę zasobów dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić
Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót, uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą, dopuszczone
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca
będzie odpowiadać za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiającego.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zobowiązuję się Wykonawcę przed przystąpieniem do robót wykonania Planu „BIOZ”
w zakresie warunków bezpieczeństwa 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 odpowiednie odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymujące nie później niż w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w
cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie
materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących
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promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.
1.5.13. 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,
przepis i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzega
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 niezbędne dokumenty.
1.5.14. Zagospodarowanie placu budowy
Wykonawca
zobowiązany jest
do
przedstawienia
inwestorowi
projekt
zagospodarowania placu budowy, z akceptacją Zamawiającego teren należy
wydzielić i oddzielić plac budowy od reszty działki. Należy utrzymywać ład i porządek
na terenie placu. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania
materiałów i elementów budowlanych, utrzymania w czystości dróg publicznych i
ulicy przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów,
uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy.
1.5.15. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Zamawiającym uzgodnić projekt
zabezpieczenia chodników i jezdni w pobliżu budowy, tj. zakres i sposób
zabezpieczenia terenu w obrębie przebywania ludzi.
1.5.16. Kody wg wspólnego słownika zamówień – CPV
45.00.00.00-7 - Roboty budowlane,
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów
Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiałów z
odpowiednimi świadectwami badań oraz próbek. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia badań poszczególnych partii materiałów, celem spełnienia wymagań ST
w czasie wykonywanych robót. Przechowywanie składowanie materiałów:
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Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie wszelkich materiałów składowanych
zgodnie z wymogami dla poszczególnego asortymentu. Miejsce składowania może
znajdować się na terenie placu budowy w miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do
tego celu. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiały,
elementy budowlane i urządzenia posiadały wymagania określone w art. 10 ustawy
Prawa budowlanego.
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów.
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiającym. Składowane
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Zamawiającemu w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów,
elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Zamawiającego.
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót
budowlanych odpowiadały wymogom określonym w art.10 ustawy „Prawo
budowlane” oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca
uzgodni z Zamawiającym sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym
użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania
robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawcę na plac budowy,
które nie uzyskały akceptacji Zamawiającego, powinny być niezwłocznie usunięte z
placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie
zaakceptowane przez Zamawiającego materiały i elementy budowlane lub
urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną
odpowiedzialność techniczną i kosztową.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego i autora projektu o proponowanym
wyborze. Zaakceptowany przez powyższe osoby materiał, element budowlany oraz
urządzenie może być użyte do robót budowlanych.
3. Sprzęt
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentacji należy sprzęt uzgodnić z
Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz
pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów,
zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na
budowie sprzętu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie wymagane jest to
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przepisami. Rusztowania i zabezpieczenia poręczone wykonać zgodnie z PN-B03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w
zakresie mocowania i stabilności. Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu
nie większe niż 1.5 kN/m2.
4. Transport i składowanie
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują
pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone
materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. Liczba środków transportu
zapewniać będzie ciągłość cyklu budowlanego. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowanego jego pojazdami
na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren budowy.
Powyższe wymogi do uzgodnienia z Zamawiającym.
4.1. Transport poziomy
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń.
4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu poziomego
ustalonych w specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustaleń Wykonawca
uzgodni z Zamawiającym.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektów uzupełniających oraz
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie
dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, prowadzenie prac zgodnie z
dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przepisami i
obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami
norm branżowych, jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych z
prowadzonymi pracami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej:
1) W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów ujętych w niniejszej
specyfikacji, ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003r. BIOZ plan
oraz Rozporządzenia MBiPMB z 28.III.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych.
2) Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu
budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność jeżeli zachodzi taka konieczność za
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną,
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jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami
administracyjnymi o porządku.
6. Kontrola jakości robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót
przy wykonaniu robót zgodnie z ST a zastosowane materiały budowlane i osprzęt
techniczny powinny posiadać wymagań na mocy Ustawy Prawo Budowlane
certyfikaty, deklaracje i atesty.
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należą opracowanie i przedstawienie do aprobat
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywana robót, możliwości techniczne, Kadrowe organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz
poleceniem i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
A) część ogólną opisującą – Organizację wykonania robót, w tym terminy i
sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 bhp
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowo wykonania
poszczególnych elementów robót,
 System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie
badań),
 sposób gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Zamawiającemu;
B) cześć szczegółową opisu dla każdego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo - kontrolne,
 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, itp.
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 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi
wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz
robót z częstotliwością zapewniają stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określonych procedury badań.
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą
tak poważne, ze mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
Dotyczy to wszelkich materiałów dostarczanych po przez hurtownie i indywidualnych
dostawców.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogą, być z jednakowym prawdopodobieństwem typowane do badań.
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną, przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.
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Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Zamawiającego będą, odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany Zamawiającego.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.5. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają :
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
a) Polską Normą lub
b) Aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które
spełniająca wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników
tych badań będą, dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach i wpisuje do rejestru obmiarów.
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót winne być udostępnione
na każde życzenie Zamawiającego.
6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach
jak wyżej następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
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e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
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.
Wszelkie dokumenty budowy będą przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiar robót
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru
Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych:
w kolejności technologicznej ich wykonanie, ze szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w
danym obiekcie wg Wspólnego Słownika Zamówień.
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót z zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż
linii osiowej i podawane w [m], objętości wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a
sprzęt i urządzenia w [szt.], wagowo w [T lub kg].
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ważne świadectwa.
7.4. Czas przeprowadzania pomiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikowych należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania, przed
ich zakryciem.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót Zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza
Wykonawca
powiadomieniem
Zamawiającego.
Odbiór
będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających
zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja, projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiającego robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektowa, ST. W toku odbioru
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robotach
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję ze jakość wykonywanych
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona
potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany
przygotować następujące dokumenty:
1) dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
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2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i
ew. uzupełnienia lub zamienne),
3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) rejestry obmiarów,
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z
ST,
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
zgodnie z ST,
7) opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST,
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicieli urządzeń,
9) geodezyjne inwentaryzacje powykonawczą, robót i sieci uzbrojenia terenu,
(jeżeli taka miała miejsce)
10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. (j.w.)
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będzie, gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniający
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „0dbior
ostateczny robót”.
9. Podstawy płatności
Forma płatności będzie ustalona szczegółowo w umowie o wykonanie robót
pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy, akty prawne, inne dokumenty i ustalenia techniczne
 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z
późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19
poz 177)
 Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
 Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. Warunki wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych:
 tom 1 – Budownictwo ogólne,
 tom 2 – Instalacje sanitarne i przemysłowe,
 tom 3 – Konstrukcje stalowe.
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 Rozporządzenie M.I z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu
i formy proj. bud (Dz.U. Nr. 120 poz1133)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. Nr 130 poz. 1389)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r.
nr 92, poz.881),
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (wraz z
późniejszymi zmianami).
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów
i innych wymaganych świadectw.
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