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1. Część ogólna. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna ST-0 „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach budowy 
kanalizacji komunalne Kozietuły Nowe – Mogielnica wraz z towarzyszącymi robotami 
drogowymi i elektrycznymi. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikację techniczną jako część Dokumentów przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
• Rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne, 
• Rurociągi kanalizacyjne tłoczne, 
• Pompownia ścieków P1, 
• Pompownia ścieków P2, 
• Pompownia ścieków P3, 
• Linie kablowe NN zasilające. Instalacje elektryczne. 
 
Zakres robót do wykonania w w/w obiektach: 
- linie kablowe zasilające i sterownicze, 
- system monitoringu i wizualizacji, 
- droga dojazdowa do pompowni P2, 
- zagospodarowanie terenu 
wraz z uruchomieniem, rozruchem i przekazaniem sieci kanalizacji komunalnej do 
eksploatacji. 
 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
ST-1 Sieci kanalizacyjne, 
ST-2 Pompownie ścieków, 
ST-3 Linie kablowe NN zasilające. Instalacje elektryczne. 
 
1.4. Niektóre określenia podstawowe. 
Zarządzający realizacją inwestycji (Zarządzający) – osoba powołana przez 
Zamawiającego do działania w zakresie realizacji niniejszego kontraktu. 
Roboty stałe – oznaczają roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane 
stosownie do kontraktu. 
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Laboratorium  – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zarządzającego. Materiały 
użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 
używanych do odtwarzania części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, 
w pozycjach kosztorysu w których zostało to wykazane jako „materiał z odzysku”. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
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Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zastawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych 
(Dz. U. nr 10 z dnia 08.02.1995, poz. 48, rozdział 2). 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania 
i/lub właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane) 
wymagania są jeszcze szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego 
wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat 
technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych; w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r (Dz. U. nr 10 z dnia 
08.02.1995 r. poz. 48, rozdz. 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania 
kryteriów technicznych. 
Atest higieniczny (opinia higieniczna) – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub 
elementu do stosowania w kontakcie z wodą użytkową. Atest higieniczny wydaje Państwowy 
Zakład Higieny. 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania 
i/lub właściwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)  
wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu, 
procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat 
technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych; w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. (Dz. U. nr 10  
z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania  
i zatwierdzania kryteriów technicznych. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  
W budownictwie (zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną  
(w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
Dokumentacja projektowa: dokumentacja projektowa wykonawcza, dokumentacja 
projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna – zgodnie z prawem budowlanym, 
przepisy ogólne. 
Uruchomienie – czynności, których celem jest uruchomienie i sprawdzenie poprawności 
działania sieci kanalizacyjnej z towarzyszącymi urządzeniami w miejscu ich zamontowania. 
Rozruch – uruchomienie i dostosowanie parametrów sieci i urządzeń towarzyszących  
w nawiązaniu do współdziałania z Oczyszczalnią Ścieków w Mogielnicy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zarządzającego. 
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę 
Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza. 

1. Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego: 
Zamawiający posiada projekt wykonawczy budowy kanalizacji komunalnej Kozietuły 
Nowe – Mogielnica, projekt budowlany linii kablowych NN i instalacji elektrycznych. 

2. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę  
w ramach Ceny Kontraktowej. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną. 
Koszt wykonania dokumentacji należy przedstawić w formie ryczałtu. 

 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
wykonawcy przez Inżyniera stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zarządzającego, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia o odbioru końcowego Robót, 
a w szczególności: 
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Wymagania odnośnie organizacji  
i zabezpieczenia terenu budowy przedstawiona w p. 9.3 niniejszej ST. 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zarządzającym oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach 
określonych przez Zarządzającego, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Zarządzającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
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Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie 
tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.4 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• Zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami 
toksycznymi, 

• Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• Możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót 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 Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
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 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Zarządzającego i władze lokalne  
o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zarządzającego 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 obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadomiony Zarządzający. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe na będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zarządzającego. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca na obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał prac 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 odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez 
Zarządzającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie 
Zarządzającego powinien rozpocząć utrzymanie Robót nie później jak 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zarządzającego o swoich 
działaniach w tym zakresie, (przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty). 
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1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 
zastępczego (objazdu) w przypadku zajęcia jezdni przy wykonywaniu przejść przez ulice w 
czasie realizacji sieci. Jeśli wykonawca wybierze zalecany wariant realizacji przejść metodą 
wykopową, wówczas zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu , 
uzgodnienia go z właścicielem drogi oraz policją i wykonaniu według uzgodnionego projektu 
oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg. Jeśli będzie wymagane 
ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie, należy to również uwzględnić w Cenie 
Kontraktowej. Ponadto w cenie tej doliczyć należy opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za 
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa 
drogowego i organizacją ruchu z tym związane wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własnym staraniem a koszty za wykonanie wszystkich czynności z tym związanych 
przedstawi w ofercie przetargowej. 
 
1.5.14. Odbiór techniczny i rozruchy technologiczne. 
Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektów wszystkich 
instytucji, których obecność jest wymagana i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych 
instytucji w odbiorach. 
Wszystkie formalności z tym związane wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 
staraniem a koszty za ich wykonanie przedstawi w formie ryczałtowej. Wykonawca dokona 
uruchomienia i rozruchu systemu kanalizacyjnego we współpracy z Oczyszczalnią Ścieków  
w Mogielnicy. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 
2.1. Źródła szukania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zarządzającego. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zarządzającemu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia przez Zarządzającego. 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczaniem materiałów do Robót. 
Humus i nakłady czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Zarządzającego. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcje wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zarządzającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku gdy Zarządzający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
- Zarządzający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania Inspekcji, 
- Zarządzający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie. Do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zarządzającego. Jeśli Zarządzający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to zostanie dokonana przez Zarządzającego stosowna korekta ich kosztów. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Zarządzającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zarządzającym lub poza terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego  
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zarządzającego lub projektanta. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. Na wariantowe zastosowanie materiałów musi być zgoda Zarządzającego  
i projektanta. 
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ (program zapewnienia jakości) lub projekcie organizacji 
Robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zarządzającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zarządzającego w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Zarządzającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Zarządzającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zarządzającego,  
w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
Zarządzającego będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. Wymagania szczegółowe wykonania robót montażowych i budowlanych. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Zarządzającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenie wysokości przez Zarządzającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zarządzającego będą wykonywane  nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca wykona uruchomienia poszczególnych urządzeń w trakcie realizacji zadania 
sukcesywnie oddając je do użytku zgodnie z wytycznymi realizacji kanalizacji komunalnej 
oraz rozruch technologiczny całego systemu kanalizacyjnego. 
 
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót montażowych i budowlanych. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zarządzającemu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zarządzającego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• Bhp, 
• Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
• System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
• Wyposażenie 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 także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Zarządzającemu. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót  
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań  



Budowa kanalizacji komunalnej Kozietuły Nowe – Mogielnica. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót. 
Wymagania ogólne. ST - O. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zakład Projektowo – Usługowy „NOSAN”, 25-217 Kielce, ul. Hanke Bosaka 9, tel. (041) 361 15 38; 361 02 63. 

11

i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Zarządzający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemne na wyniki badań, Zarządzający natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
Kontrola jakości wykonania rozruchu technologicznego polega na stwierdzeniu zgodności 
funkcjonowania systemu kanalizacyjnego z wymaganiami systemu sterowania oczyszczalni 
ścieków w Mogielnicy.  
 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zarządzającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość 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 p[przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Zarządzającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Zarządzającego. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego. 
 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu kopie reporterów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Prowadzone przez Zarządzającego. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomocy ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zarządzający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zarządzający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
1) Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą 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, Zarządzającego i projektanta. 
2) Księga Obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
3) Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w formie 
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zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zarządzającego. 
4). Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1-3 następujące 
dokumenty: 
• Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• Protokoły odbioru Robót, 
• Protokoły z narad i ustaleń, 
• Korespondencję na budowie. 
5) Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zarządzającego i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego i projektanta. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 
7.l Ogólne zasady obmiaru robót. 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego 
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zarządzającego 
na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót, będą 
zaakceptowane przez Zarządzającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać świadectwa 
legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając  
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Zarządzającego. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. Odbiór robót montażowych i budowlanych. 
 
8.1. Rodzaje Odbiorów Robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych. Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zarządzającego przy udziale 
Wykonawcy: 
a) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Przejęcie odcinka lub części, 
c) Przejęcie Końcowe, 
d) Przejęcie ostateczne. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zarządzający. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający 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 Przejęcie Odcinka. 
Przejęcie Odcinka Robót dokonuje się jak przy Przejęciu Końcowym Robót. 
Przejęcie Odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części i dotyczy: 

a) Każdego Odcinka w odniesieniu do którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny 
Czas Wykonania, 

b) Każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została 
zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 

c) Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub 
użytkowania przed ukończeniem.   
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8.4. Przejęcie końcowe. 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadawalająco Próby Końcowe 
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Zarządzającego i zobowiązuje się 
zakończyć wszystkie zaległe Roboty w Okresie Gwarancyjnym. Upoważnia to 
Zarządzającego do wystawienia Świadectwa Przejęcia w odniesieniu do Robót. 
 
8.5. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i zalecenia Zarządzającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
- Recepty i ustalenia technologiczne,  
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- Wyniki pomiarów kontrolnych, oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- Opinię technologiczną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST, 
- Sprawozdanie techniczne, 
- Wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
- Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- Zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
-Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- Datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku gdy, według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9. Rozliczenia robót. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 
Przedmiaru Robót. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót 
określonych w ST i Dokumentacji Projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Dla zakresu robót określonych w ST-1. 
Podstawą płatności jest cena ilościowo-ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena ilościowo-ryczałtowa 
pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w ST i dokumentacji projektowej 
oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określonej 
dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Projektowej. 
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Dla zakresu robót – rozruch technologiczny. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę . 
 
Cena ryczałtowa i cena ilościowo-ryczałtowa będzie obejmować: 
Koszty bezpośrednie w skład których wchodzą: 

- robocizna bezpośrednia, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, kosztami transportu do miejsca 
składowania, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 
- płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
- koszty urządzenia i eksploatacji placu budowy ( w tym doprowadzenia energii 
elektrycznej lub jej wytworzenia, wody, budowa dróg dojazdowych) oraz opłaty za zużyte 
media, 
- koszty dotyczące oznakowania Robót, 
- wydatki dotyczące bhp, 
- usługi obce na rzecz budowy, 
- opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
- ekspertyzy dotyczące wykonywanych Robót, 
- ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena ryczałtowa i cena ilościowo-ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczną i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
9.2. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy. 
9.2.1. Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia terenu budowy. 
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać: 
1) organizację i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.: 

• Dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 
(zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.) zgodnie z opisem zawartym w ST –O, pkt. 
1.5.4.), 

• Wykonać wszystkie prace wstępne potrzebne do wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza i placu budowy, 

• Uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

2) zasilanie w energię elektryczną terenu zaplecza i budowy tj.: 
• Wykonawca wystąpi do właściwego Zakładu Energetycznego o wydanie warunków 

zasilania terenu budowy i wykona zasilanie zgodnie z Warunkami Technicznymi 
wydanymi przez Zakład Energetyczny. 

 
9.2.2. Podstawy płatności. 
1) W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni: 

• Dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.) dla terenu budowy, 

• Eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, demontaż 
zamontowanych urządzeń tymczasowych, 
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• Prace porządkowe. 
2) W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni zgodnie  
z wymaganiami p. 9.2.1.2): 

• Uzyskanie warunków technicznych zasilania zaplecza i placu budowy, wykonanie 
zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy, 

• Utrzymanie linii i urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych, demontaż 
linii, urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych po zakończeniu robót, 

• Prace porządkowe. 
 
9.3. Tablice informacyjne i pamiątkowe. 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 
informacyjne na czas wykonywania robót. 
Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od 
momentu zakończenia inwestycji. Następnie, tablice informacyjne mogą być zastąpione 
tablicą pamiątkową, jeśli tego będzie wymagał Zamawiający. Stała tablica pamiątkowa 
powinna być wykonana w uzgodnieniu z Zamawiającym i umieszczona w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 
Tablica informacyjna wg prawa budowlanego. 
 
9.3.1. Podstawy płatności. 
W ramach kwoty Przedmiaru Robót  Wykonawca zapewni, zgodnie a wymaganiami p. 9.3: 
- dostarczenie i zainstalowanie tablic, 
- utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót, 
- demontaż tablic tymczasowych. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie  
z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby one tam występowały. Rozumie się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), 
o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej 
zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  
w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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