SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
„Budowa sieci kanalizacyjnej i pompowniami w miejscowości ZALAS - GMINA
KRZESZOWICE”
Ogólne „Specyfikacje techniczne” (ST) są wzorcem zawierającym podstawowe wymagania w
zakresie wykonania, realizacji, określenia jakości i sposobu odbioru robót ogólnobudowlanych, przy
ich realizacji.
Wymóg stosowania specyfikacji technicznych wynika z ustawy - Prawo zamówień publicznych
(art.31 ust 4 z dnia 29 stycznia 2004) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych Rozdz. 3.
„Specyfikacje techniczne" oznaczają całość wymagań technicznych, zawartych w dokumentacji
zamówienia, określających wymagane cechy robót budowlanych i materiałów w oparciu o normy,
przepisy i akty prawne. ST określają technologie wykonania i odbioru robót budowlanych. Regulują
całokształt przedsięwzięcia inwestycyjnego od organizacji placu budowy, poprzez prowadzenie,
dokonywanie odbiorów, rozliczenia do momentu przekazania inwestycji do użytkowania.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej i pompowniami w
miejscowości ZALAS - GMINA KRZESZOWICE.
Integralną częścią niniejszej specyfikacji są projekty budowlane i wykonawcze.
INWESTOR: Gmina Krzeszowice 32-065 Krzeszowice ul. Ogrodowa 1
AUTOR PROJEKTU: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Konsultingowe HYDROMAX
30-048 Kraków, ul. Czapińskiego 3
2. ZAKRES STOSOWANIA
Niniejsze ST są jednym z opracowań opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane i jako
takie są częścią materiału przetargowego oraz załącznikiem do umowy na realizację i rozliczanie
robót.
Ponadto ST są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia
standardu, w zakresie sposobu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania i odbioru poszczególnych robót. Odstępstwa od
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.
3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT
Zakres robót objęty opracowaniem uwzględnia wszystkie roboty podstawowe i towarzyszące
obiektów, elementów i robót będących częściami całości.
Zakres robót przedstawiony w zamówieniu stanowi zakres maksymalny który zostanie na etapie
budowy dostosowany do aktualnych przepisów prawa budowlanego (sieć kończyć będzie się
(odejście do poszczególnych nieruchomości) na granicy nieruchomości bądź jako pierwsza studnia
na działce od strony sieci).
4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić warunki gruntowe. Przy wykonywaniu wykopów
należy się liczyć z możliwością znacznego napływu wód do niektórych fragmentów wykopów,
szczególnie w okresach występowania długotrwałych opadów atmosferycznych. W związku z tym
należy unikać wykonywania wykopów w okresach mokrych. Wykonywane roboty i obiekty
budowlane lub budowle ziemne należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wody poprzez:
• ujęcie i odprowadzenie wód powierzchniowych napływających w miejsce wykonywanych
robót,
• wykonanie odpowiednich odwodnień wgłębnych na czas wykonywania robót ziemnych lub
na stałe.
• wykonanie grodzy, pod osłoną których będą realizowane roboty.
Uwaga: odwodnienia (np. stosowanie drenażu) należy realizować tylko w miejscach w których to
konieczne (np. w przypadku braku możliwości wykonania zagęszczenia pod kanał). Każdy zakres
odwanianego wykopu powinien być przed ułożeniem zgłoszony do Inspektora nadzoru.
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5. SIEĆ KANALIZACYJNA – ogólne wymagania
Kanały doprowadzające ścieki z rur zgodnie z projektem. Rurarz układany na podsypce piaskowej i
przysypany oraz obsypany warstwą ochronną zgodnie z wytycznymi producenta i projektem.
Uzbrojenie rurociągów to studzienki inspekcyjne i rewizyjne tworzywowe i prefabrykowane
betonowe zgodnie z projektem. Na studzienkach pokrywy ciężkie. Przy wykonywaniu sieci w
koronie dróg należy nawierzchnie rozebrać na szerokości do 1,2 m – nie dotyczy miejsc lokalizacji
studni kanalizacyjnych (za szersze wykopy wykonawca nie uzyska dodatkowego wynagrodzenia).
Całość do odtworzenia wg dokumentacji.
6. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prace pomiarowe geodezyjne.
Wytyczenie obiektu i trasy z wyznaczeniem punktów stałych.
Zabezpieczenie ścian wykopu.
Wywóz gruzu i ziemi.
Wykonanie dróg tymczasowych.
Odwodnienie terenu na czas wykonywania robót.
Wykonanie i demontaż deskowania.
Rusztowania oraz pomosty robocze (jeśli konieczne).
Przeprowadzone próby instalacji.
Odbiory końcowe – inwentaryzacja, badanie zagęszczenia gruntu, kamerowanie sieci itd.

7. NIEZBĘDNE DANE DLA PROWADZENIA ROBÓT
OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w prawie
budowlanym. Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów
powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót
powinna być uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych, w harmonogramach
realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. Niezależnie od
przyjętych ustaleń koordynacyjnych, kierownik budowy powinien koordynować prace związane z
bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela wykonawcy, inwestora oraz
kierowników innych rodzajów robót. Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnić
prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie
umożliwić wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach. Ogólny harmonogram
budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić
podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót.
8. WARUNKI PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ
oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na
7 dni przed ich rozpoczęciem. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie 12
niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie
budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
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9. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dokumentację projektową w wersji elektronicznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
10. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
o Zamawiającego - która zostaje przekazana wykonawcy do realizacji,
o sporządzoną przez Wykonawcę - którą wykonawca opracowuje jako dokument niezbędny do
przekazania obiektu do użytkowania jako dokumentację powykonawczą.
Uwaga dokumentacja projektowa przedstawia cały zakres planowanej inwestycji. Na obecnym etapie
realizowany jest tylko jej fragment w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia.
11. DOKUMENTY BUDOWY
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy uzyskać od właściwego organu
administracji państwowej pozwolenie na budowę dla każdego obiektu oddzielnie lub zespołu
obiektów i robót budowlano-montażowych objętych zatwierdzonym projektem zgodnie z aktualnymi
przepisami w tym zakresie. Inwestor obowiązany jest do poinformowania wykonawcę robót o stanie
prawnym przejmowanego przez wykonawcę terenu.
Plac budowy powinien być przejęty protokółami od Inwestora lub Generalnego Wykonawcy. W
protokole z przejęcia przez Wykonawcę placu budowy powinien znajdować się też zapis dotyczący:
• uzbrojenia terenu w obce instalacje,
• stanu zagospodarowania przejmowanego terenu,
• usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych,
• przekazanie geodezyjnych punktów pomiarowych itp.
Dokumentacja prawna powinna zawierać takie dokumenty jak: protokoły uzgodnień, umowy, decyzji
i inne. Dokumenty te mogą być w odpisach jako załączniki. Prawna dokumentacja po wykonaniu
obiektu powinna zawierać zaktualizowane dokumenty odzwierciedlające przebieg wykonania robót
i aktualny stan techniczny wykonanego obiektu, a między innymi: dziennik budowy (ewentualnie
również dzienniki wykonywania określonych rodzajów robót), protokoły odbioru robót zanikających,
protokoły odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencję mającą istotne znaczenie
prawne lub techniczne.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
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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 Inwestora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, terminy rozpoczęcia i
zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inwestora,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 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 wykonywania 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,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inwestorowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Projekt organizacji robót
Roboty budowlane powinny być wykonane na podstawie projektów organizacji robót. Projekty
organizacji robót wykonane przez:
• głównego wykonawcę powinny być uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego (jak np. inwestorem, biurem projektów, realizatorem inwestycji, dostawcą
materiałów budowlanych itp.),
• podwykonawców - powinny być uzgodnione z generalnym wykonawcą.
Projekty organizacji robót powinny być dostosowane do rodzaju, wielkości i stopnia złożoności
inwestycji lub danej budowy i powinny zapewniać prawidłową ich realizację.
Projekt organizacji robót powinien w szczególności zawierać:
• charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry,
• projekt zagospodarowania placu budowy,
• szczegółowe zestawienie ilości robót,
• szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonywania robót, z uwzględnieniem
niezbędnych urządzeń pomocniczych,
• harmonogramy wykonania robót w ujęciu rzeczowym i finansowym lub operacyjną sieć
powiązań wykonawczych,
• harmonogram zatrudnienia, z uwzględnieniem niektórych specjalności zatrudnianych na
budowie tylko w określonym czasie,
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•
•

plany pracy maszyn i urządzeń,
zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, w miarę potrzeby
wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk roboczych,
• inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia jakości danego
rodzaju robót.
W przypadku gdy pewne rodzaje robót ze względu na zachodzące warunki lub charakter tych robót
nie mają być objęte projektem organizacji robót, okoliczność ta powinna być uzgodniona z
zainteresowanymi wykonawcami robót; pominięte roboty powinny być ujęte w uzupełniającym
projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczęciem tych robót.
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót w projekcie organizacji należy uwzględnić:
• warunki równoczesnego wykonania dwóch, lub kilku rodzajów robót na odcinkach
przylegających do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonanymi robotami
innych,
• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonaniu robót, przy których
bezpieczeństwo pracowników lub innych osób mogłoby być zagrożone.
• W projektach organizacji robót specjalistycznych, projekty organizacji robót mogą zawierać
uzupełniające wymagania wynikające ze specyfiki tych robót.
Rejestr obmiarów
Jeżeli zaistnieje taka konieczność, to rejestr obmiarów będzie stanowić dokument pozwalający na
rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym lub
uzgodnionych z Inwestorem wpisując do rejestru obmiarów.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
• projekt organizacji placu budowy,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• 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 zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
12. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE
TRWANIA
Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
• atesty materiałów,
• rysunki robocze,
• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
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•
•
•

dokumentacja powykonawcza,
instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń,
dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone
nazwą przedsięwzięcia.
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.
Rysunki robocze
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane,
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunków roboczych. Inwestor sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub
braki w nich zawarte.
Wykonawca przedkłada Inwestorowi do sprawdzenia egzemplarze wszystkich dokumentów w formie
wydruku oraz w wersji elektronicznej.
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo
powinno towarzyszyć pismo przewodnie. Inwestor może wymagać akceptacji składanych
dokumentów przez nadzór autorski.
Harmonogram robót i finansowania
Wykonawca dostosuje możliwości przerobowe do wykonania robót budowlanych i montażowych, w
terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz ST. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót przestawia do zatwierdzenia
szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram
zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inwestora. W miarę postępu robót harmonogram
winien być aktualizowany przez Wykonawca.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inwestorowi
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków winien być przekazany Inwestorowi.
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Przed zakończeniem robót Wykonawca dostarczy, egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, zaś
wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inwestora w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez
Wykonawcę w terminie ustalonym w umowie. Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące
informacje:
• Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia.
• Spis treści.
• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres
pocztowy.
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• Gwarancje producenta.
• Wykresy i ilustracje.
• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu.
• Dane o osiągach i wielkości nominalne.
• Instrukcje instalacyjne.
• Procedura rozruchu.
• Właściwa regulacja.
• Procedury testowania.
• Zasady eksploatacji.
• Instrukcja wyłączania z eksploatacji.
• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek.
• Środki ostrożności.
Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości
urządzeń. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i
oświetleniowych. Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów
sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych.
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, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne odnośne dokumenty.
14. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora, Wykonawcy
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w umowie.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Niezależnie od
stopnia dokładności dokumentacji projektowej i przekazanych dokumentów, wykonawca
zobowiązany jest do prawidłowego wykonania zakresu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami
technicznymi i prawa budowlanego.
W przypadku rozbieżności odczytu ze skali rysunków jest ważniejszy od opis wymiarów. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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15. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inwestora.
16. OBSŁUGA GEODEZYJNA
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez
Inspektora nadzoru. Po wytyczeniu elementów zagospodarowania należy kopię operatu
geodezyjnego przedstawić do informacji Projektantowi i Inspektorowi nadzoru z informacją o
poprawności lub odstępstwach w stosunku do dokumentacji. Po wykonaniu poszczególnych etapów
robót. Wykonawca zobowiązany jest do geodezyjnych pomiarów zgodności wykonanych prac z
dokumentacją projektową. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.
17. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni stałe
warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze
względów bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do
zatwierdzenia uzgodniony z stosownymi instytucjami projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu
powinien być na bieżąco przez Wykonawcę aktualizowany.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.
W przypadku gdy plac budowy jest rozległy i całkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z
ekonomicznego punktu widzenia, należy ogrodzić miejsca składowania materiałów, elementów i
wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych oraz plac przyobiektowy o
powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób oraz bezpieczeństwa mienia i pracy.
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, a jeżeli jest niewystarczająca,
należy ją uzupełnić drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny
być wykonane przed rozpoczęciem robót. Przy planowaniu i realizacji sieci dróg tymczasowych na
placu budowy należy kierować się następującymi zasadami:
• wyznaczyć główną trasę transportową, która w zależności od usytuowania
• obiektów będzie trasą przelotową lub o obwodzie zamkniętym, należy unikać krzyżowania
się tras transportu zewnętrznego (istniejącej sieci dróg stałych) z tymczasowymi drogami
transportu wewnętrznego na placu budowy, a w szczególności w miejscach:
• frontów wyładunkowych i załadunkowych jednostek transportu zewnętrznego,
• intensywnego ruchu pojazdów transportu zewnętrznego,
• zasięgu pracy wysięgników żurawi, zbliżonych do znacznego zgrupowania stanowisk
roboczych;
• podkład i nawierzchnie dróg powinny być dostosowane do przewidywanych środków
transportowych oraz wielkości i masy elementów, jakie mają być przewożone.
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Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną
nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności
ruchu. Spadki podłużne tego rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%. Do utwardzania
nawierzchni dróg dojazdowych można stosować masy bitumiczne układane na odpowiednio
przygotowanym podłożu, żwir lub tłuczeń kamienny.
Drogi w obrębie placu budowy mogą być wykonane z prefabrykatów żelbetowych.
Zaleca się, aby trasy dróg dojazdowych do placu budowy, dróg wykonywanych w obrębie placu
budowy doprowadzonych na plac budowy pokrywały się z trasami dróg trwałych.
Drogi należy oznakować zgodnie z wymaganiami przepisów drogowych oraz ustalić i podać na
tablicach informacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg dopuszczalne maksymalne prędkości
ruchu pojazdów, strefy ograniczonej prędkości, miejsca mijania i inne ważne dla bezpieczeństwa
ruchu dane.
W razie gdy wskutek wykonywania robót został skasowany przejazd, w jego miejscu na leży umieścić
zaporę z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzień i w nocy, a w odpowiedniej odległości
ustawić tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej drodze objazdu.
18. BUDYNKI I OBIEKTY TYMCZASOWE NA PLACU BUDOWY
Wymagania ogólne
Obiekty tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane jednym obszarze placu,
z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. W zależności od przeznaczenia obiektu
jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z liczby pracowników zatrudnionych na
danej budowie. Obiekty tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów.
Obiekty tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać określone
wymagania użytkowe. Obiekty rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych
budowach, mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni
do dalszej ich eksploatacji.
Rodzaje obiektów tymczasowych- stosuje się następujące obiekty tymczasowe:
• kontenery segmentowe, umożliwiające tworzenie zestawów pomieszczeń stosownie do ich
przeznaczenia, ustawione w miarę potrzeby w 2 kondygnacjach,
• na budowach małych, barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach
stalowych), stanowiące stosownie do potrzeb, pomieszczenie biurowe, punkty noclegowe,
laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.
Pomieszczenia biurowe i socjalne
Obiekty socjalne na placu budowy, powinny odpowiadać warunkom technicznym obowiązującym
dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna
być dostosowana do liczby personelu budowy z nich korzystającego. Wielkość obiektów i instalacji
sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników. Obiekty administracyjno-biurowe na
placu budowy, jak biuro budowy, kantory, dyspozytornie i inne, powinny spełniać wymagania
właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Obiekty ochrony
mienia, jak portiernie, powinny być wykonane jako rozbieralne.
Magazyny
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane i
ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek przy ich
pobieraniu. Obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych,
wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i wyposażenie
powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, rodzaju transportu
dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków transportowych stosowanych na
budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu.
Laboratoria polowe
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Zakres badań, jakie mogą wykonywać laboratoria polowe, oraz odpowiednie do tego ich wyposażenie
powinny być zgodne z wytycznymi w sprawie zakresu działania i wyposażenia laboratoriów. Zakres
wykonywanych badań może być ograniczony ze względu na specyfikę budowy. Dokumentacja z
badań wykonywanych przez laboratorium powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w
instrukcji ITB.
Obiekty i miejsca technologiczne na placu budowy
Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie betonów i
zapraw, ciesielnie, zbrojarnie, miejsce drobnych napraw i remontu sprzętu, konserwacji sprzętu itp.
Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót zasadniczych,
aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. W przypadku
budowy wieloletniej obiekty te można wykonywać etapami, jeśli zapotrzebowanie na niektóre z tych
obiektów będzie występować sukcesywnie: zaleca się wykonywanie tego rodzaju obiektów z
segmentów gotowych lub z gotowych elementów prefabrykowanych z drewna i materiałów
drewnopochodnych.
Ochrona przeciwogniowa i odgromowa
Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być chronione i wyposażone
na wypadek pożaru w sposób podany w aktualnie obowiązujących normach i przepisach. Sprzęt
podręczny ppoż. powinien znajdować się wewnątrz obiektu (np. gaśnice) oraz przy obiekcie (jak np.
skrzynie z piaskiem, bosaki, hydranty itd.). Instalacja odgromowa obiektów powinna być
dostosowana do kategorii niebezpieczeństwa obiektu i wykonana w sposób określony stosownymi
przepisami.
Oznakowanie obiektów na placu budowy
Każdy obiekt, a szczególnie obiekty o określonym stopniu niebezpieczeństwa, powinien być
odpowiednio oznakowany. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach ustawionych na
drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej odległości, tak aby informacja dotarła do osób
przebywających w pobliżu obiektów odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące takich obiektów
powinny być umieszczone zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do
obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być umocowane na trwałych elementach
i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem śniegiem. O zmroku i w porze
nocnej tablice powinny być oświetlone.
19. TABLICA INFORMACYJNA
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.
20. 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 lokalizację baz, warsztatów,
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

11

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.
Ponadto:
Przed rozpoczęciem ziemnych robót budowlanych należy ustalić w porozumieniu z właściwą
jednostką administracyjną, które elementy przyrody znajdujące się na placu podlegają ochronie i
muszą pozostać w stanie nienaruszonym. Niezależnie od wymagań podanych powyżej należy
zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, w których nie są
przewidziane roboty ziemne.
Wznoszenie obiektów zaplecza technicznego danej budowy powinno być dokonywane możliwie w
miejscach najsłabiej zadrzewionych.
Humus przed przystąpieniem do robót budowlanych narażony na zniszczenie powinien być zdjęty i
zmagazynowany do ponownego wykorzystania.
21. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wykonawca winien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych 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
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
22. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do
robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
23. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi
współpracował przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane
uszkodzenia infrastruktury wykazanej w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.
Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych w pobliżu ciągów komunikacyjnych, projekt
organizacji robót opracowany przez Wykonawcę powinien określić obszar zagrożenia wynikły z
pracy sprzętu jak również transportu związanego z placem budowy.
24. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy całego mienia oraz wszystkich
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w
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sposób satysfakcjonujący Inwestora. Inwestor ma prawo wstrzymać realizację robót jeśli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki.
25. USUWANIE
OBIEKTÓW I
PRZEDMIOTÓW Z
PLACU
STANOWIĄCYCH PRZESZKODĘ PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH

BUDOWY

Pozostałości fundamentów, ścian, murów i innych przedmiotów mogą nie być usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostało przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez organa
państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót.
W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych
lub przewodów instalacyjnych nie przewidzianych w dokumentacji technicznej (urządzenia instalacji
gazowych lub elektrycznych, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty należy przerwać do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym
miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót.
W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji kierownik robót w
porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te
instalacje, powinien określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być
wykonywane te roboty, i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny.
Kopanie rowów poszukiwawczych, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno być
dokonywane wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do
odspajania gruntu.
26. USUWANIE NIEWYBUCHÓW LUB INNYCH NIEZIDENTYFIKOWANYCH
PRZEDMIOTÓW
W przypadku gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, należy niezwłocznie przerwać wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie
właściwy organ władzy administracyjnej, Kierownika budowy i Policję.
27. POSTĘPOWANIE PRZY ODKRYCIU WYKOPALISK
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczątki archeologiczne należy powiadomić kierownictwo budowy (inwestora) oraz władze
konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze znalezisk do czasu dalszej decyzji.
28. NADZÓR AUTORSKI/PROJEKTOWY
Nadzór autorski projektanta powinien obejmować w szczególności:
• czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i
użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami (technicznobudowlanymi, normami itp.), uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz
wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji,
• uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej,
• udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu
technologicznym i w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia
projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych.
Jednostka projektowania odpowiada względem zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności
nadzoru autorskiego.
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29. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanomontażowych i rozbiórkowych, przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzęt zmechanizowanego
i pomocniczego oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy ustala
rozporządzenie. Gdy przepisy szczególne stawiają wymagania ostrzejsze w zakresie wykonywania
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych niż przepisy rozporządzenia, należy stosować
przepisy szczególne. Przy wykonywaniu rodzajów robót budowlano-montażowych, dla których nie
ustalono w niniejszych ST szczegółowych wymagań, należy stosować warunki techniczne
wykonywania robót budowlano-montażowych, przepisy szczególne, normy itp. Przez użyte w
rozporządzeniu określenie: o "sprzęt zmechanizowany" - należy rozumieć maszyny i urządzenia,
takie jak dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o
napędzie silnikowym, o "sprzęt pomocniczy" - należy rozumieć elementy nie stanowiące stałego
wyposażenia budowlanego sprzętu zmechanizowanego, a stosowane przy wykonywaniu robót
budowlanych, takie jak zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty
przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i inne urządzenia pomocnicze, o "nadzór techniczny" należy rozumieć odpowiednio do organizacji budowy i zakresu zadań - brygadzistę, majstra
budowlanego, kierownika robót, kierownika budowy oraz personel techniczny wykonawcy robót
budowlano-montażowych. Przy pracach określonych powyżej może być zatrudniony wyłącznie
pracownik, który:
• posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,
• uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.
Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich
oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Brygadzista ma
obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalności
budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przełożonego. Brygadzista może
kierować tylko jedną brygadą. Brygadzista powinien wyznaczyć zastępcę na czas swojej
nieobecności w brygadzie.
Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych, kierowców wózków
silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym wymaga posiadania uprawnień
wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną. Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska
pracy w czasie ruchu maszyny lub urządzenia budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska
operatora powinno odbywać się wyłącznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach,
drabinach itp. Przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu operator
obowiązany jest zatrzymać silnik, maszynę lub urządzenie, a w razie potrzeby zahamować oraz
uniemożliwić włączenie do ruchu maszyny lub urządzenia przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia
w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy je niezwłocznie zatrzymać
i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania. Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia
uszkodzenia jest zabronione. Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób
bezpieczny, określony w projekcie organizacji robót. W razie powierzenia wykonania robót
generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu
budowy. Ustala on wspólnie z podwykonawcami zasady nadzoru związane z bezpieczeństwem i
higieną pracy na poszczególnych odcinkach robót. Generalny realizator inwestycji (wykonawca)
obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania tych
przepisów. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego
zakład pracy powinien przeprowadzić próbę technicznej sprawności i zbadać, czy sprzęt spełnia
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakład pracy eksploatujący sprzęt
zmechanizowany i pomocniczy oraz urządzenia techniczne nie objęte dozorem technicznym
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powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, opracować instrukcje obsługi, przeprowadzać
kontrole bieżące i okresowe oraz dokonywać obciążeń próbnych. Liczbę pracowników niezbędną do
obsługi sprzętu zmechanizowanego określa się w instrukcji techniczno-ruchowej dla danej maszyny
lub urządzenia. Zakład pracy powinien opracować szczegółowe instrukcje techniczno-ruchowe
określające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk i przestrzegać
ich stosowania. Inspektorzy nadzoru Inspektorskiego lub jednostki wykonujące czynności nadzoru
Inspektorskiego obowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót również w zakresie
przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy.
WARUNKI SOCJALNE I HIGIENICZNE
Na terenie budowy należy urządzić wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną,
umywalni, jadalni, suszarni i ustępów. Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje
więcej niż 20 pracujących, zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. Szafki
na odzież osób wykonujących roboty na terenie budowy, o których mowa powyżej, powinny być
dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. W przypadku usytuowania pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń niż
określona w ust. do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r.
Nr 91, poz. 811). Dopuszcza się stosowanie ławek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako
miejsc siedzących, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża. Jadalnie urządzane na budowie
powinny spełniać wymagania dla jadalni typu II, określone w 30 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
o którym mowa powyżej. Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni). W sprawach dotyczących
warunków higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje się ogólne
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
30. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACY SPRZĘTEM ZMECHANIZOWANYM
I POMOCNICZYM
Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na
budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i
pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udźwig, nośność,
ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Przeciążanie sprzętu
zmechanizowanego oraz sprzętu pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest
zabronione, z wyjątkiem przeciążeń dokonywanych w czasie badań i prób. Ruchome części
mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające bezpieczeństwu powinny być
zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. Na stanowiskach pracy przy sprzęcie
zmechanizowanym powinny być wywieszone instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji.
Stałe stanowiska pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być obudowane ze wszystkich
stron. Nad czasowymi stanowiskami pracy powinny być wykonane daszki ochronne.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzęt powinien być przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą
sprawdzony pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Sprzęt
zmechanizowany należy zabezpieczyć przed dostępem osób nie należących do obsługi.
Dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu jest
zabronione.
Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta. Nie wolno
używać narzędzi uszkodzonych oraz nie odpowiadających normom i warunkom technicznym.
Narzędzia takie należy niezwłocznie wycofać z użytku.
Narzędzia do pracy udarowej (młotki, przecinaki, przebijaki) nie mogą mieć:
• uszkodzonych zakończeń roboczych,

15

• rozklepów i ostrych krawędzi w miejscu trzymania ich ręką,
• pęknięć, zadr itp.,
• krótszych rękojeści niż 0,15 m.
Rozmiar kluczy do nakrętek należy dostosować ściśle do wymiarów nakrętek. Odkręcanie i
zakręcanie nakrętek kluczem przedłużonym rurą lub innym narzędziem jest zabronione.
Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania bądź przebijania elementów metalowych
lub rozbijania konstrukcji budowlanej powinny mieć uchwyty nie krótsze niż 0,7 m.
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na 10 dni kontrolować, jeżeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej i
zabezpieczeń przed porażeniem prądem. Wyniki kontroli powinny być notowane i przechowywane u
kierownika budowy.
Urządzenia grzewcze na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta.
Każde urządzenie grzewcze stosowane do podgrzewania pomieszczeń gazami spalinowymi powinno
mieć określoną zawartość gazów toksycznych w spalinach. Dopuszczalne najwyższe stężenie tlenku
węgla w powietrzu ogrzewanych pomieszczeń nie może przekraczać 0,03 mg CO/l powietrza. Jeżeli
urządzenia grzewcze nie odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 2, gazy spalinowe powinny
być odprowadzane na zewnątrz. Odprowadzanie gazów powinno być tak dokonane, aby nie powstała
możliwość ich gromadzenia się w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu, na którym są
zainstalowane urządzenia grzewcze.
Zasilanie urządzeń grzewczych zużytymi olejami oraz dolewanie paliwa do czynnego grzejnika
olejowo-gazowego i stosowanie paliw łatwo zapalnych do takiego grzejnika jest zabronione.
Przy stosowaniu grzejników gazowych (promienników podczerwieni) odległość pomiędzy butlą
gazową a grzejnikiem nie powinna być mniejsza niż 2 m. Pozostawianie bez nadzoru czynnych
grzejników gazowych jest zabronione. Stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń
zamkniętych jest zabronione.
Przebywanie pracowników w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami grzewczymi,
wydzielającymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczającym dopuszczalne stężenie,
jest zabronione. Do pomieszczeń, o których mowa powyżej, mogą mieć dostęp wyłącznie pracownicy
obsługujący urządzenia grzewcze i mający nad nimi nadzór. Mogą oni przebywać w tych
pomieszczeniach tylko przez okres czasu niezbędny do zapewnienia eksploatacji i dozoru tych
urządzeń. Przy wchodzeniu do pomieszczeń osuszanych urządzeniami, o których mowa powyżej,
należy zachować środki ostrożności. Niezwłocznie po wejściu należy pomieszczenie przewietrzyć.
31. ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
ELEKTRYCZNYCH

PRZY

OBSŁUDZE

URZĄDZEŃ

Silniki elektryczne zmechanizowanych narzędzi i aparatów malarskich są zasilane z tymczasowej
sieci elektroenergetycznej. Do bezpośredniego zasilania poszczególnych odbiorników (energii) służą
skrzynki rozdzielcze.
Warunki panujące na budowie są uważane jako szczególnie niebezpieczne pod względem możliwości
porażenia prądem elektrycznym. Dlatego narzędzia elektryczne stosowane w pracach budowlanych,
powinny być zaopatrzone w izolację ochronną, związaną konstrukcyjnie z elektrycznymi częściami
narzędzia. Ze względu na konieczność podwyższenia stopnia bezpieczeństwa od porażenia, przepisy
budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych nakazują stosowanie dodatkowych środków ochrony,
do których należą m. in. zerowanie, uziemienie ochronne, wyłączniki ochronne, małe napięcie.
Rodzaj stosowanego zabezpieczenia dodatkowego zależy od przyjętego systemu instalacji na placu
budowy. Zerowanie polega na metalicznym połączeniu korpusu narzędzia z uziemionym przewodem
zerowym sieci elektrycznej. Uziemienie ochronne polega na metalicznym połączeniu korpusu
narzędzia z uziomem, tj. metalowym przedmiotem, stykającym się z gruntem. Każde narzędzie z
napędem elektrycznym jest zaliczone do odpowiedniej klasy ochrony przeciwporażeniowej.
Narzędzi zaliczonych do klasy 0 i 01 nie wolno stosować na placu budowy. Narzędzia klasy I
posiadają instalację roboczą, zacisk ochronny, przewód zasilający z żyłą ochronną, oraz wtyczkę z
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zaciskiem ochronnym. Narzędzia te mogą być stosowane, lecz wymagają przyłączenia do systemu
zerowania, uziemiania ochronnego lub wyłączników ochronnych.
Narzędzia klasy II posiadają izolację podwójną lub wzmocnioną i nie są zaopatrzone w zacisk
ochronny. Narzędzia tej klasy (mają one na tabliczce znamionowej specjalny znak w postaci kwadratu
wpisanego w kwadrat) nie wymagają żadnej dodatkowej ochrony.
Narzędzia klasy III są przystosowane do napięcia 24 V i nie wymagają zastosowania dodatkowej
ochrony przeciwporażeniowej. Szczególna uwaga powinna być zwrócona na zabezpieczenie
narzędzia i przewodów zasilających przed uszkodzeniami. Każde narzędzie elektryczne powinno być
nie rzadziej niż co miesiąc poddawane fachowemu przeglądowi połączonemu z pomiarem
skuteczności izolacji.
Przed każdym użyciem - zarówno narzędzie jak i przewód zasilający wraz z wtykiem powinny być
sprawdzone czy nie wykazują uszkodzeń. Nie wolno używać narzędzi elektrycznych wykazujących
jakiekolwiek uszkodzenia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów
i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
• 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV;
• 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV;
• 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekracza- jącym 30 kV;
• 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekracza- jącym 110 kV;
• 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.
32. ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
NIEBEZPIECZNYMI

PRZY

PRACACH

Z

MATERIAŁAMI

Pod pojęciem materiałów niebezpiecznych w robotach malarskich należy rozumieć:
• materiały o właściwościach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania
powłok itp.).
• materiały zawierające krzemionkę (np. ton w farbach klejowych - przy malowaniu
natryskowym, piasek - przy piaskowaniu),
• materiały zawierające związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, żółcień
chromowa itp.),
• materiały zawierające lotne rozpuszczalniki organiczne (w farbach, lakierach itp.).
Ochrona zdrowia malarzy przed szkodliwymi wpływami alkaliów powinna polegać na:
• zabezpieczeniu oczu okularami ochronnymi przed zaprószeniem,
• ochronie skóry twarzy i rąk przez używanie tłustego kremu ochronnego, a ponadto
wykonywaniu prac w rękawicach,
• używaniu specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy i rękawice gumowe) przy
używaniu stężonych ługów.
Niebezpieczeństwo krzemicy (pylicy płuc), a także zaprószenie oczu związane jest ze stosowaniem
urządzeń do natrysku farb zawierających krzemionkę lub piasku przy piaskowaniu. Zabezpieczenie
pracowników wymaga stosowania respiratorów (przy malowaniu) i masek lub hełmów ochronnych
przy piaskowaniu. W obu przypadkach konieczna jest ochrona oczu i dróg oddechowych. Materiałów
zawierających związki ołowiu lub chromu nie należy nanosić metodą natrysku, a także
przeprowadzać szlifowania powłok malarskich na sucho. Konieczne jest ścisłe zachowanie higieny
osobistej pracowników przy stosowaniu tych materiałów.
Z lotnymi rozpuszczalnikami materiałów malarskich, a także rozcieńczalnikami, płynami do
zmywania powłok itp., stanowiącymi substancje węglopochodne związane jest - z jednej strony
niebezpieczeństwo szkodliwego ich oddziaływania na organizm malarza, z drugiej zaś niebezpieczeństwo wybuchu, wówczas, gdy pary tych substancji osiągną odpowiedni stopień
koncentracji w pomieszczeniu. Przy użyciu farb zawierających lotne rozpuszczalniki organiczne
należy:
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prowadzić roboty malarskie przy otwartych oknach lub przy czynnej wentylacji,
zapewniającej co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny,
• przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk,
narzędzi i silników powodujących iskrzenia, a także należy wyłączać dopływ prądu do
instalacji elektrycznej, jeżeli w pomieszczeniu nie jest ona hermetyczna.
Przebywanie ludzi ponad 4 godz. w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych
rozpuszczalnikach, a także stosowanie benzyny etylizowanej i benzolu jest niedozwolone.
Należy zwrócić uwagę, że przy stosowaniu metody natryskowego nanoszenia powłok z materiałów
lakierowych warunki pracy ulegają znacznemu pogorszeniu w stosunku do metody ręcznej
(pędzlem). Z tego względu należy metodę natryskową stosować do malowania omawianymi
materiałami raczej w warunkach przemysłowych, gdzie istnieje możliwość zastosowania kabin
lakierniczych jako właściwego zabezpieczenia. Z tych też względów następuje dynamiczny rozwój
stosowania materiałów emulsyjnych, które eliminują omawiane niebezpieczeństwa.
33. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKÓW
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą
i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy
mechaniczne, porażenie prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację
oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni
w sprzęt ochrony osobistej.
Przepis powyższy dotyczy również innych osób, przebywających na terenie zakładu pracy.
Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób
jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.
34. PIERWSZA POMOC
Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracowników. Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka. Jeżeli w razie
wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.
Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery
telefonów:
• najbliższego punktu pogotowia lekarskiego,
• najbliższej straży pożarnej,
• posterunku policji.
Wymienione powyżej adresy i numery telefonów powinny być znane każdemu pracownikowi
nadzoru technicznego.
35. BHP PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt,
a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania materiałów z rozbiórki. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach
urządzenia zabezpieczające i ochronne.
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet
potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne.
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji
i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót
ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane
od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót bezpieczną odległość wykonywania robót,
ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu
znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy
ostrzegawcze. prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie
wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.
Wykopy w na terenie niewygrodzonym;
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych
robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady,
zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. poręcze balustrad powinny znajdować się
na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.
niezależnie od ustawienia balustrad, o których mowa powyżej, w przypadkach uzasadnionych
względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający
wpadnięcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa
powyżej, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu.
jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót
powinien zapewnić stały jego dozór.
Wykopy;
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień, o
głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to
wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian
wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian
wykopów w okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy:
• w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej
głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w
kierunku od wykopu;
• likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy,
• sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej
wówczas, gdy;
• roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym,
• teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,
• grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
• wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,
W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę
wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem
wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.
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Zejście do wykopu;
• jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście
(wejście) do wykopu,
• odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m,
• wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami
służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:
• w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego
odłamu gruntu.
Zasypywanie wykopów;
w czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu
i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.
zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:
• w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m;
• w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.
W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów
gruntu.
Wykop mechaniczny;
koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
• przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.
• przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na
głębokości poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub
obudową prefabrykowaną.
ROBOTY MONTAŻOWE
Roboty montażowe prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane, na
podstawie projektu montażu oraz planu bioz, przez pracowników zapoznanych z instrukcją
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. Urządzenia
pomocnicze, przeznaczone do montażu, powinny posiadać wymagane dokumenty.
Stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych sprawdza codziennie osoba, o której mowa
powyżej. Przebywanie osób znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której są
prowadzone roboty montażowe, jest zabronione.
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione przy prędkości wiatru
powyżej 10 m/s, oraz przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska
pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnymi oświetlenia, punkty świetlne przy stanowiskach
montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez
ostrych cieni i olśnieni osób.
Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej należy przewidzieć bezpieczny sposób:
• naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania,
• stabilizacji elementu,
• uwolnienia elementu z haków zawiesia,
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podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, jeżeli
wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednio z poziomu terenu lub stropu.
Elementy montowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
wbudowania.
W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania
elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty
montażowe lub drabiny rozstawne.
Montaż elementów; w czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy stosować zawiesia
odpowiednie do rodzaju elementu, należy podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej
dopuszczalnego nominalnego udźwigu, dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny
kierunkowe, skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokość 0,5 m.
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny
zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin, podnoszenie i przemieszczanie na elementach
prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione.
Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze
strefy niebezpiecznej.
36. ZESTAWIENIE CPV
Wyszczególnienie zależnie od zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
37. DEFINICJE POJĘCIA
OPRACOWANIU

I

OKREŚLENIA

PODSTAWOWE

ZAWARTE

W

Określenia podstawowe zgodnie z definicjami zawartymi w prawie budowlanym. Definicje i
określenia dodatkowe uzupełnione przez projektanta w celu jednoznacznego rozumienia zapisów
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Ilekroć w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
budynku- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i
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urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość
użytkową;
obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki;
tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe;
budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie
pierwotnym;
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu
budowlanego;
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu;
specyfikacje techniczne- oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności
zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej,
materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane,
materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez
zamawiającego.
dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę będący urzędową
dokumentacją przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy
ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;
właściwym organie - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości;
wyrób budowlany - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej
przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na
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spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41).
znak budowlany - należy przez to rozumieć zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie
odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą
wyrobu albo aprobatą techniczną. wprowadzeniu do obrotu - należy przez to rozumieć przekazanie
po raz pierwszy wyrobu użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego
upoważnionego przedstawiciela lub importera;
oznakowaniu CE - należy przez to rozumieć oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu
lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami;
certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi
wymaganiami;
deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami;
normach zharmonizowanych - należy przez to rozumieć normy krajowe wprowadzające normy
europejskie opracowane i zatwierdzone przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie
mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery i tytuły zostały opublikowane w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; europejska aprobata techniczna - należy przez to rozumieć
pozytywną ocenę techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzależnioną od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest
stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
kierownik budowy - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do
kierowania robotami budowlanymi, upoważniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w
sprawach realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych,
inspektor nadzoru - osoba reprezentująca inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, która ma prawo wydawania poleceń wykonawcy w formie pisemnej dotyczące sposobu
realizacji robót lub spraw związanych z prowadzeniem budowy,
- osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, będąca
autorem dokumentacji projektowej,
- część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, konstrukcję,
charakterystykę i wymiary budowli będącej przedmiotem robót,
38. MATERIAŁY I WYROBY
Wszystkie nazwy materiałów i producentów użyte w opracowaniach projektowych należy traktować
jako „dolne” graniczne właściwości materiałów zastosowanych w tej inwestycji. Każdy materiał
może być zastąpiony materiałem równoważonym zgodnie z postanowieniami niniejszych ST.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami
określonymi w świadectwie ITB. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów
i wyrobów dostarczanych wg wymagań technicznych określonych w normach zakładowych, bez
wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie obowiązujących przepisów. Nie
należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów i wyrobów importowanych bez
uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej nie podano
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób
ogólnikowy, dopuszcza się określenie ich jakości przez Projektanta w porozumieniu z Inwestorem
(Inspektorem nadzoru inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
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Materiały i elementy o zbliżonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagań projektu,
można przyjmować na budowę za pisemną zgodą Inwestora lub jego pełnomocnego przedstawiciela,
w przypadkach wątpliwych po uzgodnieniu z Projektantem.
W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i
konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwających
się wątpliwości do jakości materiałów, należy poddać materiały, elementy i konstrukcje przed ich
wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie określonym przez projektanta lub Kierownika
budowy.
WYMAGANIA PODSTAWOWE
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i
przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie
wymagań podstawowych. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych,
jeżeli jest:
• oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo umieszczony w
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi
regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa
załącznik ustawy o materiałach .
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu
budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna, o której
mowa powyżej, powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i
informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać
warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję
obsługi i eksploatacji.
Powyższe oświadczenie, powinno zawierać:
• nazwę i adres wydającego oświadczenie,
• nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia,
• identyfikację dokumentacji technicznej,
• stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną
• adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany,
• miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.
W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach i
konstrukcjach wad i uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwających
się wątpliwości co do ich jakości lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i jakość
wykonywanych robót, należy poddać materiały, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem
badaniom technicznym w zakresie określonym przez projektanta lub kierownika budowy.
Wykonawca robót z chwilą dostarczenia materiałów, wyrobów i urządzeń na budowę musi posiadać
komplet dokumentów stwierdzających ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a na
życzenie Inspektora kontraktu okazać także kompletne aprobaty techniczne, normy i projekty
jednostkowe stanowiące podstawę ich wykonania.
MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym Wykonawca zastosuje
materiały nie posiadających stosowne atesty i nie zaakceptowane przez Inspektora zostaną na jego
koszt rozebrane i usunięte z placu budowy.
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze Przed
użyciem materiału, materiał zamienny musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Wszystkie
nazwy materiałów i producentów należy traktować jako wytyczne graniczne dla wyboru materiałów
równoważnych.
PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz wg. odpowiednich norm wyrobu, w warunkach zapobiegających ich zniszczeniu, uszkodzeniu,
lub pogorszeniu właściwości technicznych wskutek wpływu czynników atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Przy składowaniu i magazynowaniu materiałów Wykonawca jest zobowiązany
do zachowania wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i BHP. Wykonawca jest
zobowiązany posiadać na budowie pełną dokumentację o składowanych tam materiałach.
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora w celu ich
weryfikacji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów konieczna jest ich weryfikacja
przez Inspektora i zgoda na ich użycie. Materiały i elementy budowlane, które nie uzyskają
pozytywnej opinii Inspektora zostaną niezwłocznie wywiezione z placu budowy na koszt
Wykonawcy.
39. SKŁADOWANIE KONSTRUKCJI, MASZYN I SCALANIE ELEMENTÓW NA
PLACU BUDOWY URZĄDZEŃ ORAZ SKŁADOWANIE KONSTRUKCJI,
MASZYN LUB URZĄDZEŃ
Konstrukcje lub ich scalone elementy i urządzenia dostarczane na plac budowy powinny być
wyładowane za pomocą żurawi lub dźwigów samojezdnych. W przypadkach technicznie
uzasadnionych do wyładowania konstrukcji, maszyn i urządzeń mogą być użyte wciągarki,
dźwigniki, podnośniki i przyciągarki szczękowe. Przeciąganie nie zabezpieczonych w odpowiedni
sposób konstrukcji lub ich scalanych elementów i urządzeń po podłożu jest zabronione. Elementy o
dużej masie, długie i wiotkie należy chwytać co najmniej w dwóch miejscach i przemieszczać ze
środka transportowego na plac składowy za pomocą zawiesi dostosowanych do długości i masy
transportowanego wyrobu. W przypadku przenoszenia wiązarów pas górny powinien być
usztywniony przed możliwością ich odkształcenia lub uszkodzenia. Konstrukcje, elementy
przewidziane do scalania oraz urządzenia powinny być składowane w odwrotnej kolejności ich
pobierania do montażu lub wykonywania robót. Elementy te powinny być składowane w taki sposób,
aby istniała możliwość odczytywania ich oznakowania.
Składowanie konstrukcji i urządzeń, o których mowa powyżej, powinno być dokonywane w pobliżu
dróg komunikacyjnych lub w zasięgu dźwigu. Konstrukcje i urządzenia należy na placu składowym
ustawiać na podkładkach drewnianych lub betonowych w taki sposób, aby nie następowało ich
zabrudzenie gruntem. Podłoże, na którym są ułożone podkładki, powinno być wyrównane do
poziomu. Wielkowymiarowe elementy płytowe należy ustawiać na podkładach albo w stojakach i
zabezpieczyć przed możliwością wywrócenia. Konstrukcje, ich elementy oraz maszyny wrażliwe na
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działanie warunków atmosferycznych należy nakryć folią lub w inny sposób zabezpieczyć przed
zmianą ich właściwości technicznych.
SCALANIE ELEMENTÓW NA PLACU BUDOWY
Scalanie elementów w konstrukcję powinno być dokonywane w sposób określony w instrukcji
technologicznej. Elementy przeznaczone do scalania należy sprawdzić pod względem ich jakości
oraz uszkodzeń, a wykryte wady usunąć lub naprawić przed scaleniem. Elementy scalane należy
ustawiać w pozycji, w jakiej zostaną wbudowane, i zabezpieczyć przed zdeformowaniem lub
uszkodzeniem. Elementy lub ich fragmenty stalowe przewidziane do spawania lub zgrzewania
powinny być przed przemieszczeniem ich na miejsce wbudowania odpowiednio oczyszczone i
przygotowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami w tym zakresie.
SPRZĘT I MASZYNY
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku
braku ustaleń w dokumentach przed użyciem sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze dla
uzyskania akceptację przed jego użyciem. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
40. ŚRODKI TRANSPORTU
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy na własny koszt
41. WYKONANIE ROBÓT
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIE ROBÓT.
Na 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót Inwestor jest zobowiązany zawiadomić
właściwy organ o tym zamiarze. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót odnosi się tylko do
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robót, na które uzyskano pozwolenie na budowę. Przy wejściu lub wjeździe na budowę Wykonawca
ustawi tablicę informacyjną budowy odpowiadająca warunkom określonym przez aktualne przepisy.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien opracować:
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i
graficznej,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji budowy (robót),
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie),
• harmonogram finansowo-rzeczowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
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 Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
W przypadku występowania w wykonywanych robotach budowlanych robót specjalistycznych, do
kierowania, którymi są wymagane odpowiednie kwalifikacje w innej specjalności technicznobudowlanej, niż ma kierownik budowy, konieczne jest ustanowienie kierownika robót w danej
specjalności.
Jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie całego zadania inwestycyjnego, Wykonawca robót
(Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu
oddania obiektów i robót wykonywanych na tym terenie i jest zobowiązany do:
• koordynowania robót podwykonawców,
• ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
• nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
• ustalania i utrzymywania porządku,
• świadczenia usług.
WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OBNIŻONYCH TEMPERATUR
W przypadkach wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur, tj. gdy średnia
dobowa temperatura jest niższa niż + 5°C, należy stosować wymagania techniczne zawarte w
„Wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w obniżonych temperaturach” które
zostaną opracowane przez kierownika robót i zostaną zaakceptowane przez Inspektora.
42. ZASADY PROWADZENIA DZIENNIKA BUDOWY
Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i zdarzeń na budowie oraz
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy
dokument i jest wydawany przez właściwy organ. Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe
przy wykonywaniu robót budowlanych, dla których jest wymagane ustanowienie kierownika
budowy. Dziennik budowy powinien być prowadzony oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego
i obejmować roboty budowlane wszystkich specjalności występujących w obiekcie. W
uzasadnionych przypadkach właściwy organ może dopuścić prowadzenie odrębnych, odpowiednio
oznaczonych tomów dziennika budowy dla poszczególnych rodzajów robót instalacyjnych. W
odniesieniu do obiektów sieciowych lub liniowych, podzielonych na odpowiednie odcinki robót, jest
dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczególnych wyraźnie oznaczonych odcinków
robót. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w
odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania w dzienniku
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budowy. Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą i podpisem osoby
dokonującej zapisu, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji,
którą reprezentuje. Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik,
którego zapis dotyczy. Powinno to być potwierdzone jego podpisem. Za prawidłowe prowadzenie
dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robót, albo osoba kierująca i nadzorująca te roboty.
Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przysługuje kierownikom budowy i
kierownikom robót oraz w granicach kompetencji określonych aktualnymi przepisami szczególnymi
następującym osobom:
• pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organów zainteresowanych w zakresie ich uprawnień i właściwości w przestrzeganiu
przepisów na budowie,
• majstrom budowlanym,
• inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pełniącym nadzór autorski,
• pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,
• pracownikom służby bhp,
• pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych wykonawcy i inwestora,
• osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie, kierownikom montażu, ale
tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.
Przez cały okres prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące
podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.
43. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
USTALENIA PODSTAWOWE
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Zapewnienie jakości będzie zawierać:
• część ogólną opisującą:
o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,
o bhp,
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
o własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
o rodzaje środków transportu poziomego i pionowego na placu budowy,
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania
poszczególnych elementów robót,
o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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44. 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 Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
tych badań w celu zademonstrowania zadowalającego ich poziom wykonywania. Wykonawca będzie
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
świadectwa legalizacji wszystkich urządzeń i sprzętu którymi będą prowadzane badanie. Wszystkie
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
45. POBIERANIE PRÓBEK
Próbki będą pobierane losowo. Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać 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 Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inwestora.
46. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów
lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inwestora.
47. RAPORTY Z BADAŃ
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inwestor po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę. Inwestor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
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badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów zgodnych z zapisem
MATERIAŁY I WYROBY.
Wykonawca będzie przechowywał wszystkie dokumenty dotyczące materiałów wbudowanych i
przekaże je inwestorowi jako załącznik do dokumentacji powykonawczej.
48. PODSTAWOWE ZASADY SPORZĄDZANIA PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ilość robót winna być ustalona w oparciu o dokumentację projektową (przed przystąpieniem do
realizacji robót, tzw. przedmiar), bądź w oparciu o dokumentację budowy, prowadzoną na placu
budowy książkę obmiaru (tzw. obmiar). Przedmiar robót, to opracowanie zawierające zestawienie
ilości przewidywanych do wykonania robót, wyliczona w oparciu o dokumentację projektową
(rysunki, opis techniczny i technologiczny). Przedmiar winien zawierać ich szczegółowy opis,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis zgodny z zasadami
podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Opracowuje się
go w kolejności technologicznej wykonania robót. Przedmiar winien zawierać:
• numer pozycji przedmiaru,
• kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub
na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów
rzeczowych,
• numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
• nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,
• jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,
• ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.
Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót już wykonanych. Sporządza go wykonawca na
budowie w tzw. książce obmiaru robót przede wszystkim w celu rozliczenia robót po ich zakończeniu.
Zasady określania ilości robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania i są takie same w
odniesieniu do przedmiaru jak i obmiaru. Przedmiar musi cechować przejrzystość. Przyjęta w
przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych rozdziałów, elementów i pozycji jest utrzymana w
dalszych etapach kalkulacji kosztorysowej. Każdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien
mieć swój odpowiednik na rysunku, schemacie, zestawieniu itd., do którego się odwołuje.
Wymiary wprowadzone do obliczeń podlegają ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogół przyjmuje się
dokładność wielkości wymiarowych do dwóch miejsc po przecinku, zaś liczbę sztuk lub krotność
jako liczby całkowite. Należy przyjmować kolejność wpisywania wymiarów niezmienną w całym
przedmiarze, np. szerokość, długość, wysokość, ilość lub krotność.
W przedmiarze robót przyjmuje się kolejność wprowadzanych robót zgodną z technologią ich
wykonania. Ułatwi to bieżącą kontrolę postępu robót na obiekcie. Roboty, ujęte w przedmiarze muszą
mieć ten sam stopień scalenia, jak roboty ujmowane w katalogach (metoda szczegółowa) lub w
cennikach robót (metoda uproszczona), w oparciu, o które prowadzona jest w następnym etapie
kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa.
FORMA PRZEDMIARU I JEDNOSTKI MIARY
Przedmiarowanie (obmiar) robót powinno być wykonywane na ujednoliconych formularzach, które
powinny być czytelne i jednoznaczne dla negocjujących stron. Przy ustalaniu podstaw pozycji
przedmiarowych z katalogów koniecznym warunkiem jest, przed przystąpieniem do wykonania
przedmiaru lub obmiaru robót, zapoznanie się z zasadami przedmiarowania robót podanymi w
założeniach ogólnych oraz w założeniach szczegółowych do danego rozdziału katalogu (KNR,
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KSNR lub inny katalog będący podstawą przyjęcia nakładów rzeczowych), gdyż często zasady te
zawierają pewne uproszczenia niepokrywające się z fizycznymi wymiarami.
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w dokumentacji ofertowej. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót. Wyniki
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów (książki obmiaru). Jakikolwiek błąd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora podanej na
piśmie.
49. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI WYKONANYCH ROBÓT
Podstawowymi jednostkami do wyliczania ilości wykonanych robót będą jednostki podane w
dokumentacji ofertowej. Przy wyliczeniu ilości w jednostce nie występującej w dokumentacji
ofertowej Wykonawca uzgodni sposób wyliczania oraz jednostkę z Inspektorem przed
przystąpieniem do wykonywania obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca ma obowiązek posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały
okres prowadzenia robót.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem etapów robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza
się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w książce obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inwestorem.
50. ODBIÓR ROBÓT - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalają odpowiednie
przepisy zawarte w PN i niniejszych ST. Przez miano obiekt należy rozumieć budynek, budowlę,
instalację bądź urządzenie techniczne, które w zestawieniu kosztów zadania inwestycyjnego stanowi
odrębną pozycję. Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót
i niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z
wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów
miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan do ustalonych wymagań
oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za
niezgodne z wymaganiami niniejszych warunków. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z
wymaganiami warunków technicznych powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji
odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół
odbioru końcowego robót.
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51. ODBIÓR FRONTU ROBÓT
Przed przystąpieniem do wykonywania budowy lub danego rodzaju robót ogólnobudowlanych
wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą wykonywane roboty.
Odbiór frontu robót powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron i
udokumentowany odpowiednio sformułowanym protokołem. W przypadku przekazywania frontu
robót podwykonawcom (np. w celu wykonania robót specjalistycznych) termin i zakres odbioru
frontu może być dokonany w sposób określony w świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiałów, elementów lub konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich
braku — w instrukcjach producenta uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo-badawczą.
Czynności powyższe, jak również usunięcie stwierdzonych wad i usterek, powinny być potwierdzone
odpowiednimi protokołami i wpisami do dziennika budowy. Jeżeli przepisy szczegółowe dla danego
rodzaju robót ogólnobudowlanych nie stanowią inaczej, należy przestrzegać postanowień zawartych
w odpowiednich normach i rozporządzeniach.
52. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
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
branżowy Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem branżowego Inspektora nadzoru. Odbiór
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie branżowego Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia branżowy Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet dokumentacji i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, i uprzednimi ustaleniami.
53. ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić szczególnie, jeżeli dalsze roboty wykonane będą
przez inne brygady lub zespoły tego samego lub innego przedsiębiorstwa. Z odbiorów
międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość dotychczas wykonach robót.
Protokół podpisują kierownicy robót (przekazujący i przejmujący) przy udziale majstra i brygadzisty,
a w przypadku robót zanikających również przy udziale Inspektora nadzoru.
54. ODBIORY CZĘŚCIOWE
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 branżowy
Inspektor nadzoru. W przypadku robót tzw. „zanikających”, które muszą być wykonane przed
zakończeniem całości urządzenia należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, polegający na
sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości zamocowań,
szczelności urządzenia oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w odpowiednich
rozdziałach niniejszych ST. Na żądanie Inspektora nadzoru może być przeprowadzone dodatkowe
badanie elementów będących detalem, segmentem lub podzespołem.
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez
oceny prawidłowości działania całości. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami
wszystkich członków komisji z wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich
usunięcia oraz z warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych robót. W przypadku gdy roboty
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budowlane są wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego
dokonuje generalny Wykonawca od podwykonawcy, a następnie Inwestor od generalnego
Wykonawcy. Inwestor, w porozumieniu z generalnym Wykonawcą, może przeprowadzić odbiór
częściowy równocześnie z odbiorem robót dokonywanym przez generalnego Wykonawcę.
55. ODBIÓR KOŃCOWY
Po zakończeniu prób, przewidzianych dla różnych rodzajów urządzeń wyszczególnionych w
odpowiednich rozdziałach, należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru
końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
i inwestora. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały
dokonane uprzednio, wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu odbioru
końcowego. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej,
• zgodność wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności
odstępstwa, wpisanego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty:
• dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami
dokonanymi w czasie budowy,
• dziennik budowy i książkę obmiarów,
• protokoły odbiorów częściowych robót „zanikających”,
• protokoły wykonanych prób i badań,
• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających
odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,
• atesty materiałowe,
• instrukcje obsługi oraz gwarancje,
• operat geodezyjny syt-wys. powykonawczy z naniesionymi obiektami oraz trasą przewodów.
Jeżeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszych ST nie postanawiają
inaczej, wymagania odbiorowe dotyczą prób i badań w zakresie określonym dokumentacją
techniczną. W szczególności próby i badania urządzeń mechanicznych rozumiane są jako próby i
badania ruchowe i zadaniem ich jest stwierdzenie, że urządzenia mogą być przekazane
użytkownikowi. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz
parametry, które ma osiągnąć urządzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny być określone w
dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami.
56. ODBIÓR OSTATECZNY 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 wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie branżowych Inspektorów nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora w obecności branżowych Inspektorów nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwa, jeżeli umowa nie przewiduje inaczej komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
projektowych i umowie. Z odbioru powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli zamawiającego i oddającego obiekt i przez osoby biorące udział w czynnościach
odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymienić ujawnione
w czasie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich usunięcia. Protokół powinien ponadto
zawierać oświadczenie o przejęciu obiektu przez zamawiającego lub odmowę dokonania odbioru
wraz z jej uzasadnieniem.
Osoby biorące udział w odbiorze mogą zamieścić w protokole oświadczenie uzasadniające ich
stanowisko w odniesieniu do ustaleń protokołu sporządzonego zgodnie z ustaleniami komisji
dokonującej odbioru danego obiektu. O dokonaniu odbioru wraz z klauzulą przekazania obiektu
Inwestorowi (Użytkownikom) lub odmową dokonania odbioru przez odbierającego powinien być
dokonany zapis w dzienniku budowy.
57. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wyszczególnione w R. 8 pkt 4 ppkt. 2
„DOKUMENTY ODBIORU”. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Po dokonaniu
odbioru ostatecznego Wykonawca przekazuje Inwestorowi kompletną dokumentację powykonawczą.
58. PRZEKAZANIE WYKONANEGO OBIEKTU UŻYTKOWNIKOWI
Tryb postępowania przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i zgłaszanie użytkowania obiektów
budowlanych budownictwa powszechnego określa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Podstawą do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolności do
użytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego części, wykonanie całości robót
budowlanych związanych z danym obiektem budowlanym lub jego częścią oraz uporządkowanie
terenu budowy.
Jednocześnie przed wystąpieniem o ostateczną decyzję o pozwolenie na użytkowanie poinformuje
odpowiednie organy i instytucje wymienione w pozwoleniu na budowę o zakończeniu robót
budowlanych.
Przy przekazywaniu do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części inwestor jest obowiązany
do przekazania właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi tego obiektu jednego egzemplarza
dokumentacji powykonawczej.
59. ODBIÓR TECHNICZNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez Inwestora może być połączony z odbiorem
dokonywanym przez użytkownika. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót
(oddający) jest zobowiązany do:
• przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego
przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i
uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane),
projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu,
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•

ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn,
urządzeń i instalacji itp.,
umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów
itp.

Odbioru końcowego obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten może korzystać
z opinii komisji powołanej w tym celu przez Inwestora. W skład komisji powinny wchodzić osoby
posiadające uprawnienia budowlane niezbędne do stwierdzenia zdatności do użytkowania
odbieranego obiektu budowlanego, przedstawiciele użytkownika oraz organów i jednostek, których
udział w komisji nakazują inne przepisy.
Odbiór końcowy obiektu (robót) dokonywany przez generalnego realizatora inwestycji od
generalnego Wykonawcy, a także przez generalnego Wykonawcę od Podwykonawców, ma na celu
przekazanie zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu odbioru (obiektu, inwestycji).
Odbioru powinien w tym przypadku dokonywać przedstawiciel zamawiającego. Przed dokonaniem
odbioru końcowego obiektu oddający powinien przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie
przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyskać od właściwych organów
stosownych zaświadczeń.
Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić:
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w
dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową,
• spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na użytkowanie.
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli zamawiającego i oddającego obiekt i przez osoby biorące udział w czynnościach
odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymienić ujawnione
w czasie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich usunięcia. Protokół ponadto powinien
zawierać oświadczenie o przejęciu obiektu we władanie przez zamawiającego lub odmowę dokonania
odbioru wraz z jej uzasadnieniem.
Osoby biorące udział w odbiorze mogą zamieścić w protokole oświadczenie uzasadniające ich
stanowisko w odniesieniu do ustaleń protokołu sporządzonego zgodnie z ustaleniami komisji
dokonującej odbioru danego obiektu.
O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie inwestorowi
(użytkownikom) lub odmową dokonania odbioru przez odbierającego powinien być dokonany zapis
w dzienniku budowy.
60. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I JEJ PRZECHOWYWANIE
Skompletowanie dokumentacji powykonawczej należy do obowiązków Inwestora. Przechowywanie
dokumentacji powykonawczej powinno być dokonywane przez Inwestora. Inwestor może upoważnić
podległą mu jednostkę organizacyjną (użytkownika) do przechowywania dokumentacji technicznej
oraz do nanoszenia zmian dokonywanych w obiekcie w czasie trwania jego eksploatacji.
Dokumentacja powykonawcza powinna stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach
komisji powołanej do odbioru końcowego danego obiektu budowlanego.
Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów powinna być dostosowana do rodzaju robót, ich zakresu i
charakteru obiektu oraz powinna zapewnić dokonanie prawidłowego jej odbioru.
Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
• odpisy pozwolenia na budowę i przekazania placu budowy wykonawcy, o uzupełniony
dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt techniczny obiektu wraz z dodatkowymi
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rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych części dokumentacji technicznej danego
obiektu,
• dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczególnych rodzajów robót, jeśli takie były
prowadzone na danej budowie,
• protokoły odbioru technicznych robót budowlanych lub fragmentów obiektu, a zwłaszcza
protokoły odbioru robót zanikających,
• zaświadczenia (a w przypadku ich braku oświadczenie kierownika budowy) o jakości
dostarczonych na plac budowy materiałów, elementów i konstrukcji wraz z wynikami badań
ich jakości w laboratorium,
• protokoły odbioru technicznego (końcowego) obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz
odbioru pogwarancyjnego,
• korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji dokonującej odbioru końcowego i
dla późniejszej eksploatacji obiektu,
• inne niezbędne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlające jej stan techniczny w chwili
przekazania obiektu Inwestorowi.
Inwestor (lub jednostka organizacyjna, albo użytkownik) przechowujący dokumentację techniczną
powykonawczą obowiązany jest do starannego przechowywania, nanoszenia zmian dokonywanych
w trakcie eksploatacji obiektu; dokumentacja powykonawcza może być udostępniona instytucjom i
osobom do tego upoważnionym, a także w przypadku wystąpienia katastrofy lub awarii obiektu lub
jego części, jak też w przypadku dokonywania zmian technicznych w obiekcie. Podstawę do
wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu stanowi uzasadnienie zdolności obiektu do jego
użytkowania, tj. wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z danym obiektem
budowlanym lub jego częścią oraz uporządkowanie terenu budowy wokół danego obiektu.
61. PRZEKAZANIE OBIEKTU DO EKSPLOATACJI
Przekazanie obiektów użytkownikowi do eksploatacji powinno być dokonane po stwierdzeniu
usunięcia wad i usterek wymienionych w protokole odbioru końcowego. Stwierdzenie usunięcia wad
i usterek powinno być zapisane w dzienniku budowy i ujęte w protokole przekazania obiektu do
eksploatacji.
Przekazanie obiektu do eksploatacji użytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od usunięcia wad
obiektu w ramach rękojmi, tj. od usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze
końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi (tzn. w
okresie gwarancyjnym).
62. OKRES ZGŁASZANIA WAD
Okres zgłaszania wad będzie zgodny z zapisami Załącznika do Oferty. Wykonawca przedstawi
sposób organizacji serwisu gwarancyjnego zapewniający reakcję w czasie nie dłuższym od czasu
ustalonego w umowie.
63. PRZYJĘCIE OSTATECZNE – WYSTAWIENIE ŚWIADECTWA WYKONANIA
Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Inspektora. Odbiór ten dokonany zostanie na
podstawie oceny eksploatacji obiektu, wbudowanych instalacji i wybudowanej sieci oraz oceny prac
związanych z usunięciem ewentualnych usterek powstałych w okresie zgłaszania wad, zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie na budowę dla robót budowlanych.
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64. ROZLICZENIA ROBÓT
Szczegóły wynagrodzenia i rozliczenia finansowego dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
będą realizowane na warunkach i w terminach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik
do warunków zamówienia.
Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w
omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą
wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej.
Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych technicznych
udostępnionych przez Inwestora w Dokumentacji Projektowej, a w szczególności:
zestawieniu urządzeń, specyfikacji, wytycznych AKPiA oraz na własnych badaniach i wizjach
terenowych, jak wyżej opisano.
Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty Przetargowej
oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć wszystkie jego
zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i
uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek.
65. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie określać umowa
zawarta z Wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak organizacja placu
budowy i związane z tym wszelkie roboty, czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja placu
budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed działaniem
wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania, w tym drogi
technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót oraz dokumentacja geodezyjna
powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy, chyba że specyficzne warunki
terenowe zmuszą do odrębnego rozliczenia. W takiej sytuacji pozostałe prace tymczasowe i
towarzyszące winny być ujęte w kosztorysie ofertowym jako niezbędne do wykonania prac
podstawowych.
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