SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (1)

ZAKRES ROBÓT:

TERENÓW UTWARDZONY WRAZ Z BUDOWĄ WIATY
ŚMIETNIKOWEJ ORAZ MONTAŻ ROLET W FILI
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
KODY CPV:

001 Przygotowanie terenu i roboty ziemne Kod CPV 45111200-0
002 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1 Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
003 Podbudowa Kod CPV 45233120-6
004 Krawężniki kamienne Kod CPV 45233220-7
005 Nawierzchnie z kostki brukowej i płyt granitowych Kod CPV 45233200-1
006 Roboty Żelbetowe i towarzyszące Kod CPV 45262300-4
007 Obsługa geodezyjna Kod CPV 45100000-8
008 Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
009 Nawierzchnie z kostki betonowej CPV- 45233000-9

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miejska Kowary ul. 1 Maja 1a 58-530 Kowary
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
I.

CZEŚĆ OGÓLNA.
a) nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Tematem opracowania jest projekt utwardzenia terenów z działki 298/1 oraz montaż dwóch rolet
antywłamaniowych oraz budowa wiaty śmietnikowej.
b) informacje o terenie budowy:
1. Funkcja budynku: istniejący budynek funkcjonuje jako budynek mieszkalny
wielorodzinny.
2. Ze względu na fakt że roboty będą wykonywane na terenie „czynnego obiektu” przy
organizacji wykonania robót należy uwzględnić:
a. zabezpieczenie interesów osób trzecich,
b. ochronę środowiska,
c. zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy osób pracujących i tych
nie związanych z wykonywanymi robotami,
d. zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynku osób w nim pracujących,
e. ogrodzenie terenu budowy,
f. organizację zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
3. Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W gestii Zamawiającego jest
przedstawienie prawomocnej decyzji o pozwolenie na budowę oraz w związku z tym,
że działka znajduje się w strefie ochrony konserwatora zabytków roboty podlegają
również uzgodnieniu z Wojewódzkiemu Konserwatorowi Ochrony Zabytków.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność
z przedmiarem robót, formularzem kosztorysu ofertowego i poleceniami
przedstawiciela Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.
c) nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:
001 Przygotowanie terenu i roboty ziemne Kod CPV 45111200-0
002 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1 Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej
003 Podbudowa Kod CPV 45233120-6
004 Krawężniki kamienne Kod CPV 45233220-7
005 Nawierzchnie z kostki brukowej i płyt granitowych Kod CPV 45233200-1
006 Roboty Żelbetowe i towarzyszące Kod CPV 45262300-4
007 Obsługa geodezyjna Kod CPV 45100000-8
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008 Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
009 Nawierzchnie z kostki betonowej CPV- 45233000-9
d) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych:
• Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
budowla stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
obiekt małej architektury.
• Budynek – jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach.
• Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
• Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
• Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
• Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
• Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności
wytworzonych
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna
część użytkową.
• Kierownik budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami budowlanymi
wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi i występowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
• Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć, dziennik budowy, protokoły
odbiorów i książkę obmiarów.
• Księga obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi
stronami służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót
w formie wyliczeń. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzaniu przez
Przedstawiciela Zamawiającego (Inspektora nadzoru).
• Normy europejskie: oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
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• Grupy, klasy, kategorie robót: należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.).
• Odbiór częściowy (robót budowlanych): nieformalna nazwa odbioru robót
ulegających zakryciu i zanikających”.
• Odbiór końcowy, polega na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy
wykonanych robót przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu
budowy.
• Roboty podstawowe: minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.
• Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
• Certyfikat zgodności: jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczna.
• Deklaracja zgodności: oświadczenie producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest
zgodny
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
e) ogólne wymagania dotyczące robót:
1. Roboty budowlane muszą być prowadzone z należytą starannością, z zachowaniem
obowiązujących przepisów i norm, przy użyciu materiałów dopuszczonych
do stosowania w budownictwie i posiadających odpowiednie certyfikaty, oraz
z zachowaniem przepisów BHP podczas wykonywania robót.
2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Roboty
powinny być wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczącej
robót objętych ST i wytycznymi producentów zastosowanych materiałów.
3. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy
teren budowy, jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzór inwestorski.
4. Zgodność robót ze ST.
Specyfikacje Techniczne oraz dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy
przez przedstawiciela inwestora stanowią załączniki do umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte były w całej dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może wykorzystać
błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a po ich wykryciu winien
natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich
ustaleń. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
dokumentacją projektowa i ST. Wielkości określone w projekcie i w ST będą uważane
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność
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z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji określonego w odpowiednich normach. W
przypadku,
gdy
materiały
nie
będą
zgodne
z przedmiarem lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
5. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia, poręcze itp.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora
do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia terenu budowy robót w okresie trwania
budowy.
W szczególności zobowiązuje się Wykonawcę do:
• wygrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
• właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,
• utrzymywania w czystości dróg przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu
materiałów z rozbiórek,
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w umowną cenę przetargową.
6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykonywania robot Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
7. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budynków magazynowych. 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. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
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zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
8. Ochrona własności i urządzeń.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 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 Przedstawiciela Zamawiającego,
Inwestora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie odpowiadać z wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.
9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia co do przewozu nietypowych wagowo ładunków
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela
Zamawiającego.
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), art. 20 pkt 1b rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.).
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawcza
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
umownej.
Dalsze informacje:
a) istniejące obiekty budowlane – występują na terenie działki budowlanej,
b) elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi – nie występują,
c) przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:
 roboty murarskie, malarskie na wysokości, montażowe, które należy wykonywać
zgodnie z wytycznymi Rozdz. 9 ww. Rozporządzenia BHP,
d) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (praca na wysokości) – to
szkolenie BHP pracowników zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem
odbycia szkolenia przez osobę uprawnioną do prowadzenia szkoleń BHP,
e) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w sferach
szczególnego zagrożenia zdrowia – nie występuje.
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UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa budowlanego i § 3.1 Rozporządzenia BIOZ,
kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien opracować Plan Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia, zwany „PLANEM BIOZ”.
11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzanie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. nr. 47, poz. 401, z późn.
zm.). 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 przedstawiciela zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIE I KONTROLĄ
JAKOŚCI – POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ
NORM:
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy używać materiały budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie certyfikaty, atesty i świadectwa
jakości. Należy stosować materiały budowlane o właściwościach użytkowych
umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii
i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Materiały dostarczone na budowę bez
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do
wbudowania. Nie dopuszcza się zastosowania materiałów, których termin ważności lub
gwarancji upłynął. Wymagania związane z transportem, przechowywaniem, warunkami
dostawy i składowaniem materiałów i wyrobów budowlanych wykorzystywanych do
zamawianych robót należy przestrzegać zgodnie z reżimami technicznymi i instrukcjami
producentów i dostawców tych materiałów. Całość materiałów użytych do wykonania robót
nie może posiadać parametrów niższych niż cytowane w projekcie i ST. Wykonawca robót
powinien przedstawić Przedstawicielowi Zamawiającego informacje o źródle produkcji,
zakupu materiałów przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych,
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności
z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Wykonawca jest obowiązany
przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące
podstawę ich wykonania. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie
materiałów na placu budowy. W szczególności Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
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składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości odpowiednie do robót.
Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z Przedstawicielem
Zamawiającego. Składowane materiały powinny być dostępne Przedstawicielowi
Zamawiającego w celu przeprowadzenia inspekcji.
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych opisywanym pod
warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze
niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej i specyfikacji. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku złożenia ofert równoważnych
należy dołączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń
równoważnych, zawierające ich parametry techniczne. Każdy rodzaj robót, w którym
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem.
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ:
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 jakości
wskazaniom zawartym w ST, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach przedstawiciela
zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków Zamówienia, zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane
i nie będą dopuszczone do robót.
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU I SPRZĘTU:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie
z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego oraz
w terminie przewidzianym Zamówieniem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą
spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom Zamówienia, będą na polecenie Przedstawiciela Zamawiającego
usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za ich zgodność
z dokumentacją projektową i wymaganiami ST, oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiającego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub
odrzucenia materiałów, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji przetargowej,
ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel
Zamawiającego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów, uwzględni rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości,
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia
Przedstawiciela Zamawiającego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
VI. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ I ST:
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST,
projektem i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. ST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego stanowią część zamówienia,
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać
błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, który dokona odpowiednich ustaleń.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z projektem i ST. Dane
określone w projekcie i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały
lub roboty nie będą w pełni zgodne z projektem lub ST i wpłynie to na niezadowalającą
jakość realizowanego zadania, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a
roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 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.
VII. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY.
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania
terenu wokół budowy. Uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego stanowi
wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.
VIII. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ,
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH:

BADANIAMI

ORAZ
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Wykonawca będzie wbudowywał tylko te materiały, które posiadają odpowiednie atesty,
certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniają
warunki uzyskania takich parametrów, jakie zostały określone w projekcie. Dopuszcza się
zastosowanie innych materiałów niż te, które są określone w Specyfikacji Technicznej pod
warunkiem, że materiały zamienne będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. Odbiór
materiałów budowlanych powinien obejmować sprawdzenie właściwości technicznych
materiałów z wystawionymi atestami, sprawdzenie terminu przydatności do stosowania, a
także czy materiały nie mają wad i uszkodzeń wynikłych podczas transportu lub
składowania. Do obowiązków wykonawcy należy gromadzenie atestów, certyfikatów,
aprobat technicznych i innych dokumentów określających kryteria techniczne określone na
podstawie Polskich Norm i na żądanie przedstawiciela Zamawiającego okazanie ich, a po
zakończeniu inwestycji przekazanie kompletu dokumentów Zamawiającemu.
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT:
W przedmiarze robót należy stosować jednostki miar według podanej niżej tabeli.
miara
zapis
miara
zapis
milimetr
mm
niuton
N
metr
m
paskal
Pa
milimetr kwadratowy
mm2
wat
W
metr kwadratowy
m2
wolt
V
metr sześcienny
m3
amper
A
hektar
ha
bekerel
Bq
kilogram
kg
lumen
Lm
tona
t
procent
%
sztuka
szt.
średnica nominalna
dn
godzina
h
roboczogodzina
rg
kwotę ryczałtową
ryczałt
maszynogodzina
mg
kilometr
km
dzień
dn
lroboc
litr
tydzień
tdn
Hz
herc
miesiąc
mc
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez przedstawiciela inwestora i sprawdzonych w naturze. Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Przedmiar Robót powinien zawierać
zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje
przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Obmiar Robót będzie określać
faktyczny zakres Robót wykonywanych zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robót (kosztorysie). Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych Robót i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Książka obmiarów jest
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających.
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze
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(kosztorysie) lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany po wykonaniu całości robót.
Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym (końcowym) odbiorem robót, a także w
przypadku ewentualnej zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót ulegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

X.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:
a) 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 ulegają zakryciu.
Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego na bieżąco, w trakcie trwania
robót, oceniając jakość wykonywanych robót.
b) Odbiór końcowy.
Po wykonaniu całości robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość
przystąpienia do odbioru, który wyznacza termin komisyjnego odbioru, nie później jak
trzy dni po otrzymaniu zgłoszenia od Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót.
Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, atesty, aprobaty techniczne
wbudowanych materiałów budowlanych.
• Wyniki wykonanych badań i sprawdzeń.

XI. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT:
Roboty budowlane rozliczane będą wg przedmiarowych ilości wykonanych robót
w jednostkach określonych dla każdego rodzaju robót. Podstawą płatności jest cena
jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę odbiorową ustaloną dla danej
pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty
w dokumentacji przetargowej i w ST.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
• robociznę bezpośrednią;
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, ekspertyzy dotyczące
wykonanych robót, ubezpieczenia;
• koszty związane z gwarancją oraz ubezpieczeniem;
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym;
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• inne koszty nie wymienione wyżej, związane z zadaniem.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Podane ceny powinny zawierać
wszystkie koszty robót przypisane określonym pozycjom Przedmiaru robót, łącznie ze
wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na pokrycie wydatków
związanych z wykonaniem robót pomocniczych i uzupełniających, wraz z kosztami
tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na
podstawie, których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji
ustanowienia
robót,
zysku
i
wynagrodzeń
za
wszystkie
zobowiązania,
są rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. Ceny jednostkowe muszą być przypisane
do każdej pozycji Przedmiaru robót, i pokrywają one wszystkie podatki, opłaty, opłaty
celne lub inne zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w ofercie.
XII. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ INNE DOKUMENTY
I USTALENIA TECHNICZNE:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z późn. zm.).
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r.
Nr 129, poz. 902, z późn. zm.).
4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251,
z późn. zm.).
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881,
z późn. zm.).
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953,
z 2002 r.).
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).
8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690, z póź. zm.).
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.
Nr 47 poz. 401, z późn. zm.).
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz.
2497).
11) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”
Budownictwo ogólne – tom I, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie, Warszawa 2003.
12) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (tom I)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
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13) Publikacja „Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych” wydana przez
Izbę Projektowania Budowlanego – Warszawa 2005 r.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została sporządzona
na podstawie:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655, z późn. zm.).
2) Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury
z
dnia
18
maja
2004
r.
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.
Nr 130, poz. 1389).
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.).

