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Dokumentacja projektowa- wyciąg z projektu budowlanego tom 1/1 

opracowanego przez ARCH-E Sp/z o.o. ul. Malarska 19-24/7, 

50-111Wrocław, główny projektant: dr inŜ. Arch. Marek Skorupski 

3. Część 3/3 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST B.01.00 wymagania ogólne; 

ST B.01.01 roboty rozbiórkowe 

4 Część 3/4 Przedmiary robót:  PR.R.1 
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Część 3/1 – Opis ogólny: 

a) Nazwa i adres Zamawiającego: 

Opera Wrocławska  
ul. Świdnicka 35 
50-066 Wrocław 
tel.  +48 71 370 88 00 
faks +48 71 370 88 52 

 

b) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zadanie nr 1:. Rozbiórka  dwóch zbiorników retencyjnych wraz z robotami ziemnymi” w 
ramach projektu: „Utworzenie powierzchni magazynowej na dekoracje i kostiumy dla Opery 
Wrocławskiej na terenie MPWiK 
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WD) 
Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego 
Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”) 
Działanie 6.4: Turystyka kulturowa. 
 
c). Charakterystyka robót. 
 
Obydwa zbiorniki są jednakowe. Mają kształt cylindryczny o średnicy 20,0 m i wysokości ok. 7,1 
m. Poziom dna zbiorników wynosi 119,94 m npm, zaś poziom stropu zbiornika wynosi 127,05 m. 
npm. Strop zbiorników podparty jest na siatce słupów Ŝelbetowych. 
Konstrukcję zbiorników stanowi płaszcz Ŝelbetowy o nieznanej grubości (brak dokumentacji 
archiwalnej). Grubość stropu zbiornika wynosi 42 cm. Obiekt przemysłowy wyposaŜony jest w 
instalację elektryczną i wodociągowa, które zostały odłączone od zasilania. 
Powierzchnia zabudowy jednego zbiornika wynosi 315 m2 zaś jego kubatura podziemna wynosi 
2250 m3. 
Wewnątrz zbiorników znajdują się liczne urządzenia instalacyjne i wyposaŜenia pomocniczego, 
głownie stalowe, które naleŜy usunąć przed przystąpieniem do rozbiórki głównej. 
Na powierzchni znajdują się równieŜ liczne urządzenia pomocnicze takie jak wywietrzniki, 
urządzenia sterujące itp., które powinno się zdemontować przed rozbiórką konstrukcji zbiornika. 
Do prac rozbiórkowych naleŜy zaliczyć równieŜ prace ziemne związane z odkopaniem zbiorników, 
usunięciem muru oporowego zabezpieczającego skarpę przed osuwaniem się, i innych elementów 
wyposaŜenia dodatkowego. 
W zakres zamówienia wchodzi równieŜ wycinka drzew zgodnie z załączona decyzją. 

d).Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa: 

Inwestycja zlokalizowana jest na Działce nr 3/5 AM 1, Obręb Muchobór Mały, przy 
skrzyŜowaniu ulic Bystrzyckiej oraz Na Ostatnim Groszu. Beneficjent posiada prawo do 
dysponowania ww. nieruchomością na podstawie Umowy DzierŜawy nr 2032/FA/I/2011, 
zawartej w dniu 24 października 2011 r. pomiędzy Operą Wrocławską a MPWiK S.A. 
na okres 15 lat. Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do Rejestru Zabytków. 

Powierzchnia działki nr 3/5 9358,7 m2 

e). Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: 



 
 

3 
 

Przedmiot zamówienia odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 
listopada 2007 r. 
 
1. Dział :  
1.1. 45000000-0 Roboty budowlane 
2. Grupa/ kategoria : 
2.1. 45110000-1 Roboty rozbiórkowe 
2.2. 77211400-6 Wycinka drzew 

 

Część 3/2 – Dokumentacja projektowa: 
 

a) Nazwa i adres pracowni projektowej: 
ARCH-E Sp/z o.o. ul. Malarska 19-24/7, 

50-111Wrocław, 

b) Imiona i nazwiska osób opracowujących części składowe dokumentacji projektowej: 
główny projektant: dr inŜ. Arch. Marek Skorupski 

 
c).Data opracowania: kwiecień.2012r. 

d).Dokumenty formalno-prawne: 
1). Decyzja Nr 4321/2012 pozwolenia na budowę z dnia 23.08.2012r., 
2). Pismo MPWiK S.A. ( znak II.404.70.2012 13774/4417/II-HB/2012 z dnia 19.07.2012r.)  
    w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego; 
3). Pismo MPWiK S.A ( znak FA.2014.68.2012.JA/18218 z dnia 4.09.2012) w sprawie wycinki  
     drzew i krzewów; 
4). ). Pismo MPWiK S.A ( znak 2230/129.4556.1996.PrJ2011/14212 z dnia 19.07.2012r)  
     w sprawie warunków gwarancji; 
5). Decyzja na wycinkę drzew  
  

 
Część 3/3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

    
    
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 
ST B.01.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU POMPOWNI 
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA NA CELE MAGAZYNOWE 
ORAZ ROZBIÓRKA DWÓCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W RAMACH 
ZADANIA:  "UTWORZENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA 
DEKORACJE I KOSTIUMY DLA OPERY WROCŁAWSKIEJ NA TERENIE 
MPWiK" 



 
 

4 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot 
Budowlanych (określonej skrótem ST) są, zgodnie z [3] zbiory wymagań niezbędnych do 
określenia standardu i jakości wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót związanych z planowaną inwestycją. Przedmiotem inwestycji jest 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU POMPOWNI WRAZ ZE 
ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA NA CELE MAGAZYNOWE ORAZ ROZBIORKA DWOCH 
ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH W RAMACH ZADANIA: "UTWORZENIE POWIERZCHNI 
MAGAZYNOWEJ NA DEKORACJE I KOSTIUMY DLA OPERY WROCŁAWSKIEJ NA 
TERENIE MPWiK" 
1.2 Zakres zastosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot Zgodnie z [4] dla inwestycji określonej w punkcie 1.1. ST powinna być 
rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną dalej skrótem DP), 
dotyczącą tych robot. 
1.3 Zakres robot objętych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmują czynności umoŜliwiające i mające na celu 
realizację inwestycji określonej w p. 1.1. 
1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o : 
1) obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 
a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b. budowlę stanowiącą całość techniczno – uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c. obiekt małej architektury, 
2) budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
Związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
3) budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenie 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 takŜe 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową, 
4) obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 
a. kultu religijnego, jak kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b. posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c. uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak : 
piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki, 
5) tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego wartości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe 
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne, 
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pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, 
6) budowle - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego, 
7) robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające 
na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
8) remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robot budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieŜącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto w stanie pierwotnym, 
9) urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym, zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym 
słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki, 
10) terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy, 
11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, 
zarządu ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych, 
12) pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot 
budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego, 
13) dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu, 
14) dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
15) terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego, 
16) aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
17) właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno 
– budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w 
rozdziale 8, 
18) wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrobu w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony 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 integralną całość uŜytkową, 
19) organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w 
Ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 
inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42), 
20) obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
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otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu, 
21) opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez 
Zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ, 
22) drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu, 
23) dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robot. 
24) kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robot, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
25) rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robot w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
26) laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej 
Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robot. 
27) materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak równieŜ roŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot, zgodnie z DP i 
ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
28) odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robot 
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot 
budowlanych, 
29) poleceniu Inspektora Nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczące 
sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
30) projektancie - - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem DP. 
31) rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robot budowlanych, 
32) przedmiarze robot - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonanie robot wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 
33) części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – 
uŜytkowych 
i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 
34) ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i ST. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty budowlano – montaŜowe powinny być wykonane zgodnie z [17], z 
uwzględnieniem zmian, 
wynikających z późniejszych zmian aktów prawnych, norm, itd. powołanych w [17], 
a. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej 
i komplety ST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robot Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
b. Dokumentacja projektowa DP 
Podstawą do wykonywania wszystkich robot, związanych z zamierzeniem określonym w 
pkt. 1.1, jest prawomocne pozwolenie na budowę, DP wraz z rysunkami 
uzupełniającymi, 
wykonanymi przez autorów DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru 
inwestorskiego i autorskiego, kaŜdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot i ich zgodność z 
DP i ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1]. 
Przekazana DP składać się będzie z części dostarczonej przez Zamawiającego, 
zawierającej : 
- plany , rysunki, obliczenia, dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robot budowlanych, 
- przedmiary robot; 
- informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- inne wynikające z Umowy między Zamawiającym a Wykonawcą dokumenty, 
oraz części opracowanej przez Wykonawcę, zawierającej m.in. : 
- projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
- projekt dojazdów tymczasowych na teren budowy na czas budowy, 
- projekt organizacji i harmonogram robot, 
- projekt zaplecza technicznego budowy, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
c. Zgodność robot z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazywane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w umowie między Zamawiającym 
a Wykonawcą. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w DP, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenie ewentualnych rozbieŜności 
podane na rysunku wielkości liczbowe są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne 
z dokumentacją projektową i ST. 
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uŜywane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Ceny 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. 
d. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu az do zakończenia i odbioru ostatecznego robot. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie środki niezbędne do ochrony robot, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się 
Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
e. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robot wykończeniowych 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 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić odpowiednią ilość pojemników na gromadzenie we wskazanym 
miejscu odpadów budowlanych oraz dbać o ich bieŜące opróŜnianie. Koszt utylizacji 
odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robot nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną (ujęte w kosztach ogólnych). 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi 
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenów przyległych 
e) moŜliwością powstania poŜaru. 
Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, 
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- moŜliwością powstawania poŜaru. 
Wykonawca zgodnie z art. Nr 3 ust. 3 pkt 22 Ustawy o odpadach z 2010 r. z 
późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 185 poz. 1243) winien przedłoŜyć Zamawiającemu 
decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub informację o 
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wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 
albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w wyniku eksploatacji 
instalacji. Przez wytwórcę odpadów rozumie się kaŜdego, którego działalność lub 
bytowanie powoduje powstawanie odpadów lub kaŜdego, kto przeprowadza wstępne 
przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu 
tych odpadów; wytwórca odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie 
budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz 
spawania, konserwacji i naprawy jest podmiot, który świadczy usługi. 
f. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 
g. Ochrona własności publicznej i prywatnej oraz interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych 
na powierzchni terenu obciąŜeń pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego obciąŜeń ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami tych instalacji obciąŜeń urządzeń obciąŜeń czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić obciąŜeń swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane obciąŜeń zakresie 
przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i zawiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne obciąŜeń zamiarze rozpoczęcia robot. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie obciąŜeń z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Metody uŜyte przy budowie, wyraŜające się rodzajem zastosowanej technologii, 
maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewnić skuteczną ochronę ludzi, środowiska, 
budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed : 
- hałasem 
- wibracją 
- drganiami i wstrząsami 
- zanieczyszczeniami, 
h. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz dotyczące przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
ten sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robot w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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i. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na 
których mogą wystąpić zagroŜenia dla ludzi i mienia w związku 
z prowadzonymi robotami. 
Podczas realizacji robot wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt. 21 a [1] przed 
rozpoczęciem budowy kierownik budowy sporządzi lub zapewni sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
j. Ochrona i utrzymanie robot 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały 
i urządzenia uŜywane do robot od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
W szczególności wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, przejścia 
itp. objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, 
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu 
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków nawierzchni, nierówności, koszenie trawy, 
czyszczenie jezdni, odśnieŜanie, wywóz śniegu itp.) 
W czasie wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: znaki pionowe, poziome, 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów 
komunikacyjnych itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszty związane z robotami jak wyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, Ŝe są włączone w Cenę Ofertową. 
k. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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 robot. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowanych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w ten sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru i 
Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne 
lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
poszczególnych rozdziałach ST w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robot. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Norami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
Wykonawca robot zobowiązany jest kaŜdorazowo sprawdzić waŜność i aktualność 
dokumentów dopuszczających. 
Zastosowanie materiałów z odzysku moŜe nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego 
i uŜytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z 
rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie 
składowiska w sposób i w terminie niekolidującym z wykonywaniem innych robot i 
nieutrudniającym ruchu drogowego. 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robot, chyba Ŝe postanowienia ogólne 
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 
Piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robot. 
Wszelkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub wywiezione 
na okład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
JeŜeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robot 
niŜ te, do których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robot, w którym znajdują się niezadbane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robot, były zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robot i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli DP lub ST przewidują moŜliwość zastosowania roŜnych rodzajów materiałów do 



 
 

12 
 

wykonania poszczególnych elementów robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robot będą miały świadectwa dopuszczenia , 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robot 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania warunków technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeśli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
2.7. Wymagania szczegółowe 
W kolejnych rozdziałach niniejszej ST, stanowiących jej integralną część, przedstawione 
zostały szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, specyficznych dla określonego 
zakresu robot. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt uŜywany do robot 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z 
zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moŜe być później zmieniana bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robot. 
3.2. Wymagania szczegółowe 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonania 



 
 

13 
 

określonego zakresu robot, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe 
wymagania sprzętowe. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot zgodnie z zasadami 
określonymi w DP, STi wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 
określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do terenu budowy. 
4.2. Wymagania szczegółowe 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika wykonywania 
określonego zakresu robot, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe 
wymagania dotyczące środków transportu. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakoś 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z DP, wymaganiami 
ST, programem zapewnienia jakości, projektu organizacji robot oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robot określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności a z ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robot będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robot, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robot. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robot 
lub inne wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopów itd. Zastosowany 
sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych 
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rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie 
podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie 
koszty z tego tytułu mieszczą się w Cenie Ofertowej. 
5.2. Szczegółowe warunki prowadzenia robot. 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfikacja wykonywania 
określonego zakresu robot, w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono szczegółowe 
wymagania dotyczące warunków prowadzenia robot. 
6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBOT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robot, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać : 
a) część ogólną opisującą : 
- organizację wykonania robot, w tym termin i sposób prowadzenia robot, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonanie 
poszczególnych elementów robot 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robot, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
- sposób oraz formę gromadzenie wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru. 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robot : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo – kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów spoiw lepiszczy, kruszyw, itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich własności podczas 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robot, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robot. 
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robot i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
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laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robot. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST.W 
przypadku, gdy nie zostaną one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
Urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robot badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robot 
ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. w 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później niŜ 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. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umoŜliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robot z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robot z 
dokumentacją projektową i St. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby, które : 
1. Posiadają oznakowanie CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobata techniczną bądź polską specyfikacją 
techniczną uznaną przez Komisję Europejską za zgodną wymaganiami 
podstawowymi na podstawie Dyrektywy 89/106 EWG. 
2. Umieszczone zostały w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
3. Oznakowany jest znakiem budowlanym „B” w przypadku wyrobów dla których nie 
ma jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objęte są krajowymi 
regulacjami do powszechnego stosowania wyrobów na podstawie krajowej 
deklaracji zgodności. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
kaŜda ich partia dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny te cechy. 
W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Jakkolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. KaŜdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
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Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności : 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego DP, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 
harmonogramu robot, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot, 
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robot, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robot, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robot, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robot, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadza. 
- wynik prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robot, 
Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robot. 
 (2) Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do doboru robot. Winny być udostępnione 
na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3 
następujące dokumenty : 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
- protokoły odbioru robot, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
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- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochronę zdrowia, 
- korespondencje na budowie. 
(4) 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 przewidywanej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
6.9. Kontrola jakości – wymagania szczegółowe 
W przypadkach, gdy wymagają tego przepisy szczegółowe lub specyfika 
wykonywania określonego zakresu robot w kolejnych rozdziałach ST przedstawiono 
szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robot. 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Zasady ogólne 
O ile postanowienia Umowne pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nie stanowią inaczej 
obmiar robot będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inwestora Nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robot będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określenia ilości robot i materiałów. 
Zasady określania ilości robot podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach oraz KNNR –ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkowymi określonymi w dokumentacji 
kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robot. 
7.4. Wagi i zasady wdraŜania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzeni obmiaru 
Obmiary przeprowadzone będą przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robot, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robot zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
8. ODBIOR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów robot. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robot oraz ilości tych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robot odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robot ulegających zakryciu ocenia Inspektor Budowlany na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych częściowo robot. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu robot ustalonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
(1) Zasady odbioru ostatecznego robot. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robot nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczącod 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robot i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4 (2) 
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywania robot z dokumentacją 
projektową ST. 
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robot zanikających i uzupełniających i robot poprawkowych. 
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenie przez komisję, Ŝe jakość wykonywania robot w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja 
projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
(2) Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów  umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości PZJ 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robot właścicielom urządzeń. 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej 
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 robot. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „odbiór ostateczny robot”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności -wg warunków w umowie. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować wszystkie 
składniki zgodnie z dokumentacją, specyfikacjami. 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu ( w wypadku konieczności 
wykonania) 
Wszystkie te koszty powinny być uwzględnione w ofercie w kosztach ogólnych . 
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty 
Dla robot wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęła przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
W tekście powołano się na następujące akty prawne: 
[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. Nr 207 poz. 
2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami); 
[2] 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 późniejszymi zmianami); 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonanie i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. 
U. Nr 75 , poz. 690) 
[4] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
Nr. 72 z 2002 r. , poz. 664 z późniejszymi zmianami); 
[5] Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
[6] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające 
rozporządzenie 
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 
[7] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 26 lutego 1999r. 
w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 
239); 
[8] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania 
w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728); 
[9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow 
budowlanych(Dz. U. Nr 107, poz. 679); 
[10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. NR 99, poz. 637); 
[11] Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z 
późniejszymi zmianami); 
[12] Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz. U. z 2000r. Nr 5 poz. 53); 
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[13] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 
2001r. w sprawie wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z późniejszymi zmianami); 
[14] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 września 1999 r, w sprawie 
wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z 
późniejszymi zmianami); 
[15] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
wprowadzenie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 148, poz. 974); 
[16] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001 
r. (w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji 
oraz ochrony przeciwpoŜarowej (Dz. U. NR 38, poz. 457); 
[17] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montaŜowych” 
Warszawa 1989,wydawnictwo Arkady. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 
ST B.01.01 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
KOD CPV - 45110000-1 
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU POMPOWNI WRAZ 
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UśYTKOWANIA NA CELE MAGAZYNOWE ORAZ 
ROZBIÓRKA DWÓCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W RAMACH ZADANIA: 
"UTWORZENIE POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ NA DEKORACJE I KOSTIUMY DLA 
OPERY WROCŁAWSKIEJ NA TERENIE MPWiK" 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z 
wykonaniem rozbiórek i wyburzeń dla zadania pn. „Utworzenie powierzchni 
magazynowej na dekoracje i kostiumy dla opery wrocławskiej na terenie MPWiK”. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji 
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot 
rozbiórkowych w czasie remontu lub modernizacji obiektów kubaturowych oraz obiektów 
i budowli związanych z ich naprawą i obejmują: 
a) roboty obejmujące rozebranie: murów i ścianek z cegły, bloczków, pustaków i płyt z 
betonu komórkowego poniŜej i powyŜej poziomu terenu stropów płaskich z cegły, gęsto 
Ŝebrowych i z pustaków; 
b) sklepień i przesklepień (nadproŜy) z cegły; konstrukcji schodów i kominów 
wolnostojących (nad stropem ostatniej kondygnacji budynku) z cegły oraz podciągów i 
słupów z kształtowników stalowych obmurowanych cegłą, oraz konstrukcji betonowych i 
Ŝelbetowych sposobem ręcznym, przy uŜyciu klinów, młotów, drągów stalowych i 
oskardów a w przypadku przewracania murów przy uŜyciu zblocza (wielokrąŜka) i liny 
stalowej naciąganej ręcznie- i mechanicznie przy pomocy młotów pneumatycznych , pił 
do ciecia betonu itp.. 
c) roboty odnoszą się do ich wykonywania przy rozbieraniu elementów budynków 
(budowli) -posadzek, podłoŜy, pokryć dachowych , obróbek blacharskich bez względu na 
ich wymiary oraz nawierzchni przy . 
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d) roboty związanych z rozbiórką nawierzchni dróg lub chodników dla przygotowania 
frontu robot pod wykopy liniowe dla układania instalacji sanitarnych wewnątrz budynków 
Wyszczególnienie czynności: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na 
potrzebną wysokość (kondygnację), narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
drobnego sprzętu pomocniczego, 
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 
elementów budynku (budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, 
stemplowań itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego, 
• obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych 
w celu wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, 
rusztowań, stemplowań itp., 
• utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej, 
• uprzątnięcie placu (strefy) budowy (rozbiórki). 
Rozbiórce podlegają : 
• Rozbiórka murów oporowych i ogrodzenia 
• Rozbiórka schodów przy pomieszczeniu 0/2 wraz z zasypaniem przestrzeni po 
schodach. 
• Rozbiórka podestu od strony południowo-zachodniej. 
• DemontaŜ stolarki drzwiowej i okiennej 
• Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów 
stalowych w poziomie I kondygnacji 
• Wywóz i utylizacja gruzu. 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Roboty rozbiórkowe dla obiektów budowlanych kubaturowych określa 
dokumentacja, która powinna zawierać: 
• rzuty i przekroje obiektów, 
• plan sytuacyjno-wysokościowy, 
• nachylenie skarp stałych i roboczych przy wykonywaniu rozbiórek w wykopach 
• sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów w których wykonywane są rozbiórki, 
• wyniki techniczne badań podłoŜa gruntowego, 
• szczegółowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zagęszczenie 
zasypki, nasypu po wykonaniu rozbiórek itp.). 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, 
przepisów i literatury technicznej: 
- Dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robot 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robot. 
- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
- KsiąŜka obmiaru – ksiąŜka z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w ksiąŜki obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
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- Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robot, 
- Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
– Zamawiającego, 
– sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru, 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 rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w Umowie. Wykonawca nie moŜe 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
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Wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. 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 Wykonawca 
będzie: 
a) 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 uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych 
b) przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 
uŜytku. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały odpadowe uŜyte do robot będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakończeniu robot 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien  otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
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Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego  rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposaŜenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzie dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robot i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robot od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robot (do wydania 
potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później ni w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej 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 robot. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.6. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
Szczegółowy zakres robot i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i działania 
niezbędne do terminowego, prawidłowego, kompletnego i bezpiecznego wykonania 
przedmiotu określonego w punkcie 1.1 Specyfikacji. W zakresie robot mieszczą się prace 
w punkcie 1.3. „Zakres robot objętych ST”, a takŜe: Podjęcie wszelkich działań, 
zmierzających do spełnienia wymagań Specyfikacji, w 
szczególności, dotyczących wykonania robot, doboru, dostawy, składowania 
odpowiednich 
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materiałów, zapewnienia właściwej organizacji robot, zapewnienia bezpieczeństwa, 
koordynacji z 
innymi wykonawcami, zabezpieczenia prac, etc. 
1.7. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
Wykonawca winien działać w oparciu o aktualnie obowiązujące prawo budowlane, oraz 
inne ustawy 
regulujące wykonywanie powierzonych prac. 
• Wykonawca kaŜdej części robot jest zobowiązany do wyznaczenia na cały okres 
trwania robot 
Kierownika Robot posiadającego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami 
• Do Wykonawcy robot naleŜy zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony 
dla 
wykonywanych przez siebie robot, a w szczególności:, 
2. MATERIAŁY I SUROWCE 
Do robot objętych niniejszą Specyfikacją materiały nie występują . 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ewentualnego wykorzystania zakwalifikuje 
przedstawiciel  Inwestora. 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt uŜywany do robot 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robot, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Przewiduje się moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. 
3.2 Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot rozbiórkowych obiektów kubaturowych 
powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
• rozbiórek ( młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
• przemieszczania gruzu ( przenośniki taśmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.), 
• transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
• rozbiórek ręcznych (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do 
metalu i 
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drewna, Ŝurawie samojezdne ,wciągarki ręczne lub elektryczne , rusztowania 
systemowe, 
pomosty wewnętrzne) 
• rozbiórek mechanicznych , młoty pneumatyczne, piły do cięcia betonu 
Natomiast do wykonania robot związanych z rozbiórką elementów dróg i chodników 
moŜe być 
wykorzystany sprzęt podany poniŜej lub inny zaakceptowany przez InŜyniera: 
• samochody cięŜarowe skrzyniowe i samowyładowcze 
• zrywarki, 
• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 
• pilarki spalinowe, 
4 TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i bezpieczeństwa przewoŜonych 
materiałów ( gruzu). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń 
na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2 Transport gruzu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruzu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. Pozostawia się wykonawcy moŜliwość 
wariantowego określenia środków transportu gruzu oraz załadunku i wyładunku na 
wysypisku w odl. do 35 km. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą 
roszczeń  Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową , bądź 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robot na danym odcinku sporządzi w ramach ceny 
za roboty przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robot z 
adresem obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem 
istniejących uszkodzeń i pęknięć. 
5.2 Prace pomiarowe 
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Obsługa geodezyjna robot rozbiórkowych naleŜy do obowiązków Wykonawcy. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robot 
Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W 
oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robot. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia 
robot lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
InŜyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy 
muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez InŜyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 
punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robot. 
JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robot, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie 
pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robot naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 
5.3 Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.1. 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
specyfikacjach technicznych lub przez InŜyniera. O ile uzyskane elementy nie stają się 
własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone w specyfikacjach 
technicznych lub wskazane przez InŜyniera. 
Elementy i materiały, które zgodnie z specyfikacją techniczną stają się własnością 
Wykonawcy 
powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów 
dróg, chodników, itp. znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane 
wykopy kanalizacyjne powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane 
obiekty liniowe naleŜy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu 
otaczającego terenu i zagęścić. 
W cenie za wykonanie robot rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za 
składowanie materiałów z rozbiórki. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robot będą 
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oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robot, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później ni w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. 
Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
5.5 Dokładność wyznaczenia i wykonania rozbiórek 
Kontury robot rozbiórkowych ulegające późniejszemu zanikowi naleŜy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robot rozbiórkowych. Przy wykonywaniu rozbiórek 
elementów budynków zasadnicze linie i krawędzie powinny być wytyczone na trwałych 
elementach obiektu. 
Wytyczenie zasadniczych linii powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. RóŜnice w stosunku do projektowanych 
wymiarów rodzajów robot rozbiórkowych powinna mieścić się w przedziale [ +1 cm i – 3 
cm] 
5.6. Roboty porządkowe. 
• Powstałe po rozbiórce wykopy zasypać gruntem piaszczystym z ubijaniem warstwami. 
• Teren oczyścić z resztek materiałów i splantować. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości wykonywanych robot polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej 
rozbiórki i sprawdzeniu braku zagroŜeń w miejscu wykonywanych robot. 
6.2. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robot, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robot zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robot, w tym terminie i sposób prowadzenia robot, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robot, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robot, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robot: 
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• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robot, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.3. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robot. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność dokonania 
rozbiórki i sprawdza czy nie występuje zagroŜenie spowodowane przez roboty 
rozbiórkowe na miejscu rozbiórki. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest: kpl, m2, m3, szt 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami InŜyniera. 
8.2. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robot 
zanikających. 
9. SPOSÓB PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robot będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
• koszty związane z organizacją ruchu 
9.2 Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robot, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/ dzierŜawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
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e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
oznakowań i drenaŜu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 
b) Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 
c) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
e) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Wszelkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami i 
przepisami (chyba, Ŝe Zamawiający wymaga zastosowania wyŜszych standardów) w 
tym: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U NR 47 
poz. 401). 
• Warunki techniczne wykonania robot budowlano – montaŜowych. Tom 1. Roboty 
budowlane  wyd. ARKADY. 
 

 

Część 3/4 – Przedmiary robót 
 
Cena Ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za przedmiot 
zamówienia i musi obejmować całość Robót zgodnie z opisem:Części 1, Część 2 i Część 3 
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŜytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
Cenę Ofertową podaną w Formularzu Oferty naleŜy podać jako sumę wszystkich 
wycenionych pozycji Przedmiaru Robót, które będą uwzględniały w szczególności: 
1).wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym 
 terminie,  
2).ryzyko obciąŜające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 
3).wszelkie inne koszty, opłaty i naleŜności, związane z wykonywaniem robót,  
odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub 
wynikającymi z treści rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz 
przepisów dotyczących wykonywania robót budowlanych. 
Opisy poszczególnych pozycji Przedmiaru nie mogą być traktowane jako ostatecznie 
definiujące wymagania dla danych robót. Nawet jeŜeli nie podano, naleŜy przyjmować, 
Ŝe roboty muszą być wykonane według: 

- STWiORB i obowiązujących przepisów technicznych, 
- rysunków i wykazów, zawartych w Dokumentacji Projektowej, 
- wiedzy technicznej. 

Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie Ŝadnych nowych pozycji do Przedmiaru. JeŜeli 
w Przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach 
przekazanych Wykonawcy lub w STWiORB bądź w Umowie, a są niezbędne dla 
wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną to koszty tych robót 
powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących 
pozycjach Przedmiaru. 
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w 
Części 2 niniejszej SIWZ tj. wzorze Umowy. 


