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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UśYTKOWEGO
Program funkcjonalno-uŜytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uŜytkowego Dz. U. Nr 202 poz. 2072 stanowiącego akt wykonawczy art.31 ust.4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr
223 z 2007r. poz. 1655 z późniejszymi zmianami).
Niniejszy program ma na celu umoŜliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
na budowę wiaty, przedstawiającej optymalną relacje ceny w stosunku do kryteriów
funkcjonalno-technicznych, a w szczególności:, jakości, funkcjonalności, parametrów
technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na
środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamówienia.
Program funkcjonalno-uŜytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
• przeprowadzenia
publicznych.

procedury

wyboru

Wykonawcy

w

trybie

ustawy

o

zamówieniach

• przygotowania oferty Wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac projektowych i
robót budowlanych.
• zawarcia umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych.
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
• opracowanie projektu wykonawczego wiaty.
• opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PFU;
• pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji
projektowej;
• wykonanie wiaty wraz z wykonaniem regałów magazynowych, zgodnie z zatwierdzonym
Projektem Wykonawczym z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
uzyskaniem mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót
budowlanych
• Zestawienie powierzchni;
Powierzchnia uŜytkowa – 166,92 m2
Powierzchnia zabudowy – 169,00 m2
Powierzchnia całkowita - 169,00 m2
Kubatura
- 838,24 m2
Wysokość obiektu
5,33 m
Ilość kondygnacji
1.
• Wiata posadowiona zostanie na nieprzepuszczalnym podłoŜu o nawierzchni betonowej B15 z
siatką zabezpieczającą przed pęknięciami.
• Wiata magazynowa wykonana będzie w konstrukcji stalowej, fundamenty w postaci stóp
Ŝelbetowych , konstrukcja ścian i zadaszenia stalowa, ściany wykonane z blachy falistej i
siatki, zadaszenie z blachy falistej.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
• Oferent zobowiązany jest do wizytacji placu budowy i zapoznania się ze wszystkimi
uwarunkowaniami technicznymi i formalnymi.
• Rozwiązania techniczne wiaty, dopuszczone do stosowania z punktu widzenia Prawa
Budowlanego i Prawa Ochrony Środowiska, winno zapewnić zakwalifikowanie obiektu jako
nie zagraŜającego środowisku naturalnemu i umoŜliwiać w pełni ekologiczne jego

uŜytkowanie – projekt wykonawczy przed przystąpieniem do robót musi być przedłoŜony do
akceptacji przez Zamawiającego w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy.
• W ofercie naleŜy uwzględnić koszty wykonania wszelkich prac dodatkowych wynikających z
zastosowanego rozwiązania technicznego np.: projektów ( wykonanych przez uprawnionego
projektanta ), ocen i opinii, badań laboratoryjnych, robót ziemnych i nawierzchniowych, itp.
• Z uwagi na to, Ŝe w przetargu obowiązuje cena ryczałtowa, w przypadku konieczności
wykonywania dodatkowych robót nieprzewidzianych w ofercie, obciąŜać one będą
Wykonawcę.
• Wykonawca winien zapewnić minimum 5 letnią pełną gwarancję na wykonaną wiatę.
1.1.3. Właściwości funkcjonalno-uŜytkowe
• Program planowanego obiektu przewiduje następującą funkcję podstawową:
- wiata ma słuŜyć do magazynowania sprzętu i materiałów do BUD i ZUD, Obwodu drogowego
w Głogowie.
• Przechowywana materiałów, które są niepalne i nie wybuchowe.
• Instalacja odgromowa wymagana zgodna z PN.
1.2. Planowana wartość zamówienia
Na całkowitą wartość zamówienia składa się sporządzenie projektu wykonawczego i
wykonanie robot budowanych „pod klucz”, w tym koszt wykonania regałów magazynowych,
przygotowania podłoŜa i dokumentację geodezyjną. Ceny wskazane w ofercie stanowią
ryczałt, który nie ulegnie zmianie w toku realizacji zamówienia.

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Wymagania funkcjonalno-uŜytkowe bezwzględnie konieczne

• Konstrukcja magazynu stalowa wykonana z materiałów i wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie.
• Zabezpieczenie podłoŜa gwarantujące nie przedostawanie się składowanych materiałów
płynnych do środowiska wodno-gruntowego .
• Zastosowane materiały konstrukcyjne i wykończeniowe (w tym pokrycia dachowe)
winny być powszechnie dostępne na rynku umoŜliwiając łatwą konserwację i naprawę
w trakcie uŜytkowania.
2.2. Wymagania szczegółowe do przedmiotu zamówienia.
• Ogólne cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych:
1) Magazyn naleŜy posadowić na odpowiednim podłoŜu o nawierzchni betonowej z
betonu B15 z siatką zabezpieczającą przed pęknięciami.
2) Warunki ochrony ppoŜ. dostosowane do charakterystyki poŜarowej obiektu.
• Przygotowanie i utrzymanie terenu budowy
1) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na placu budowy przestrzegania
zasad BHP i SANEPID, jak równieŜ zabezpieczenia interesów osób trzecich oraz
środowiska przed degradacją.
•

Architektura
1) Bryła
architektoniczna
- obiekt posadowiony będzie w miejscu basenu
przeciwpoŜarowego (rzut kwadratowy ), który został zasypany gruzem i piaskiem .
2) Dach dwuspadowy pokryty blachą falistą o spadku 10°.

•

Konstrukcja
1) Konstrukcja stalowa – słupy z 2C120 i C120 , belki HEB200, rygiel C100, stęŜenia
pionowe z prętów fi16.

•

Instalacje
1) Wentylacja grawitacyjna .
2) Instalacja elektryczna – nie przewiduje się.
3) Instalacja odgromowa otokowa lub szpilkowa.

•

Wykończenia
1) Ściany osłonowe wykonane z blachy falistej i siatki mocowane do słupów stalowych
wykonanych z dwóch ceowników 160, zaprojektowano równieŜ stęŜenia pionowe ścian z
prętów ﬁ16 lub fi18 – stęŜenia zostaną połączone i naciągnięte na śrubę rzymską.
2) Konstrukcja dachu – stropodach otwarty wentylowany o konstrukcji stalowej. Pokrycie
dachu blachą falistą o wysokości 4cm i długości fałdy 143mm, blachy mocowane do
płatwi za pomocą specjalnych kołków lub wkrętów dostarczonych przez producenta płyt.
Płatwie z dwuteownika IPE180 oparte na belce wykonanej z dwuteownika IHEB200.

•

Zagospodarowanie terenu i ruch pojazdów
1) Lokalizacja wiaty – ul. Mickiewicza 61, dz. Nr 77/4, Gmina Głogów, miasto Głogów.
2) Wiata winna być posadowiona na nieprzepuszczalnym podłoŜu – posadzka betonowa
B15 z siatką zabezpieczającą przed pęknięciami.
4) Ruch pojazdów na terenie Obwodu Drogowego odbywać się będzie przy wykorzystaniu
dotychczasowych dróg dojazdowych i placów manewrowych.

2.3. Wymagania dla prac projektowych
2.3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów (inwentaryzacji) i prac
projektowych. W czasie wykonywania inwentaryzacji Wykonawca zapewni bezpieczeństwo
personelowi Zamawiającego i Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na
bieŜąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu
odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca przekaŜe na bieŜąco kserokopie wszystkich
wystąpień.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia
następujące wymagania:
• zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
• część opisowa będzie pisana na komputerze,
• jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
• całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na, odwrocie której będzie spis
treści,
• rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
• kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki
poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

2.3.2. Wymagania szczegółowe dla opracowań projektowych
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb
wykonania i odbioru robót budowlanych.
W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki:
• opis techniczny

•
•

projekt BIOZ (ochrony zdrowia i Ŝycia)
projekt wykonawczy wiaty zawierający
technologiczne, wytyczne technologiczne

projekt

technologii

robót,

rysunki

Wykonane - instalacje odgromowe podlegać będą odbiorowi technicznemu zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania Robót Budowlano-MontaŜowych.
Wykonawca winien zapewnić pełną obsługę geodezyjną inwestycji.
Celem przekazania obiektu do uŜytkowania Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu
niezbędną dokumentację powykonawczą oraz wymagane certyfikaty, atesty i inne dokumenty
niezbędne do uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie.

2.4. Wymagania dla robót budowlanych
Warunki wykonania i odbioru robót powinny odpowiadać zawartości STWiOBR, o których
mowa w rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r w sprawie
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133.
Przedmiot zamówienia naleŜy zrealizować zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. IV
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UśYTKOWEGO
3.1. Decyzje administracyjne
Pozwolenie na budowę jest w posiadaniu Inwestora.
3.2. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
Projektowana wiata zlokalizowana będzie na działce 77/4 , Obręb : 1 Nadodrze, Miasto
Głogów, powiat głogowski, województwo dolnośląskie (właściciel Skarb Państwa, zarządca
GDDKiA Oddział Wrocław).
Ksero Wypisu z rejestru gruntów stanowi załącznik nr 1 do p. V Materiały poglądowe.
3.3. Mapa do celów projektowych
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy projekt architektoniczno-budowlany wraz z
pozwoleniem na budowę
3.4. Wypis i wyrys z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego
Projektowana wiata zlokalizowana jest na terenie objętym aktualnym planem
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie
XXI/295/2000 z dnia 19 września 200r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego Nr 2, poz. 28 z dnia 23 stycznia 2001r.
Ksero wypisu z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego i ksero rysunku planu w
projekcie architektoniczno-budowlanym.
3.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót
budowlanych
Na projektowaną wiatę został opracowany i zatwierdzony projekt architektonicznobudowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
Miejsce planowanego usytuowania wiaty – wiata powstanie w miejscu basenu
przeciwpoŜarowego, który istnieje na działce. Basen został zasypany gruzem i piaskiem.
3.4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz.U.2000r. Nr106 poz.
1126 z późniejszymi zmianami.

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków
technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2002r.
Nr 75, poz. 690, Dz.U.2003r. Nr 33, poz. 270 .
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi
zmianami.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz progarmu funkcjonalno-uŜytkowego Dz.U.2004r.
Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami.
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995. w
sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz.
133 z późniejszymi zmianami.
[6] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej Dz.U.2001r. Nr 38, poz. 455 z późniejszymi zmianami.
[7] Rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury
w
sprawie
informacji
dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126.
[8] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych
przepisów BHP Dz.U.1997r. Nr 129 z późniejszymi zmianami.
[9] Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47 z późniejszymi zmianami.
[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.01.2000r. w sprawie wydawania
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie
albo, które słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności wystawionej przez
producenta oraz rodzajów tych dokumentów Dz.U.2000r. Nr 50, poz. 58 z
późniejszymi zmianami.
[11] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, poz.76 z
późniejszymi zmianami.
[12] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z
późniejszymi zmianami.
[13] Ustawa z dn.17.05.1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U.2000r.Nr100
poz.1086. z późniejszymi zmianami.
IV WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – warunki
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – specyfikacje techniczne, a w
tym:
Rozdział I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – OST DM.00.00.00
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem projektu wykonawczego i
budową wiaty wykonywanych w ramach zadania objętego niniejszym zamówieniem.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem.

przetargowy

i

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót objętych niniejszym zamówieniem i są podstawą do sporządzenia Programu Zapewnienia
Jakości (PZJ).

1.4. Określenia podstawowe
UŜyte w OST określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy prowadzeniu robót budowlanych oraz za ich
zgodność z zatwierdzoną dokumentacją projektową i Programem zapewnienia jakości (PZJ)
oraz poleceniami InŜyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym
Wykonawcy teren budowy i dziennik budowy

w

dokumentach

kontraktowych

przekaŜe

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę będzie zawierać rysunki,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w dziale II, p.2.3 Wymagania do prac
projektowych
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt i
przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i PZJ
Zatwierdzona dokumentacja projektowa i PZJ oraz wszystkie dokumenty przekazane
Wykonawcy przez InŜyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Dane określone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i w PZJ będą uwaŜane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w normach
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 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 zatwierdzoną
dokumentacją projektową lub PZJ i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe
jest włączony w cenę kontraktową.
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:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) 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 dóbr publicznych i innych, a wynikających z
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
I.
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
II. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
III. moŜliwością powstania poŜaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, 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 poŜarem
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
uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót 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 robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Wykonawca 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 informacje o 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 robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera 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.
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością.
InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.
Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami
mienia, związanymi z wykonawstwem robót, pokrywa Wykonawca.
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie

powiadamiał InŜyniera. InŜynier moŜe polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków
zostały usunięte z terenu budowy.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 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 kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia
zakończenia robót przez InŜyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach,
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera.
1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy,
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera.
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi do zatwierdzenia. W przypadku,
kiedy InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub
wyŜszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera i postępować
zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali

wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę
kontraktową.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia,
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych
oraz w razie potrzeby próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji
robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i
selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i
samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne,
jakie okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera.
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza
tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną
zgodę InŜyniera.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione,
to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez
InŜyniera.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i
niezapłaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera
o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie
dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody
InŜyniera.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
uŜyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i
właściwości i były dostępne do kontroli przez InŜyniera.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera.
2.6. Składowanie materiałów z rozbiórki
Segregację i odzysk materiałów z rozbiórki naleŜy prowadzić na etapie ich wytwarzania.
W trakcie prowadzenia robót posortowane materiały naleŜy składować w oddzielnych miejscach
i sukcesywnie wywozić. Materiały nie przeznaczone do odzysku – odpady wywozić na
wyspecjalizowane składowiska odpadów posiadające koncesję na składowanie i utylizację.
Odbiór odpadów naleŜy kaŜdorazowo potwierdzić. NaleŜy prowadzić ewidencję ilościową i
jakościową odpadów.
2.7. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być
spełnione następujące warunki:
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla InŜyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim
przewozie powiadamiał InŜyniera.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą
być dopuszczone przez InŜyniera pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego
uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych
materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie
przewidzianym umową.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
zatwierdzoną dokumentacją projektową, PZJ, opracowanymi przez Wykonawcę oraz
poleceniami InŜyniera.
Wykonawca winien wykonać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i
normy wymienione w p. 10 oraz doświadczeniem i wiedzą techniczną.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny 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 InŜyniera.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte
przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, zatwierdzonej
dokumentacji projektowej i PZJ, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
InŜynier 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 rozwaŜaną kwestię.
Polecenia InŜyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym
przez InŜyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.
Wszelkie koszty związane z rekultywacją terenu gruntów ponosi Wykonawca.
Koszty te naleŜy przewidzieć na etapie przygotowania oferty i ująć je w cenie ofertowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Wraz z dokumentacją projektowąWykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić
do akceptacji InŜyniera program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne,
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z zatwierdzoną
dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia 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 i sterowania jakością
wykonywanych robót,
− 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 InŜynierowi;
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
− 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 robót,
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoŜoną 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 InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i PZJ
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
InŜynier 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, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do uŜycia 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.
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.
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
Na zlecenie InŜyniera 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.

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 PZJ, stosować
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera
InŜynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
InŜynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i
robót z wymaganiami norm na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.
InŜynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to InŜynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i normami. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
KaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 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 [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.

−
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Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
datę pozwolenia na budowę,
datę uzgodnienia przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia InŜyniera,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.
(2) KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w obmiarze do tabeli Elementów Rozliczeniowych i wpisuje do ksiąŜki
obmiarów.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę dla zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) 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 budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
zatwierdzoną
dokumentacją
projektową
poszczególnych
elementów
rozliczeniowych
wyszczególnionych w Formularzu cenowym i stanowić podstawę do określenia wartości faktury
za dany okres rozliczeniowy.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w dokumentacji
projektowej lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
płatności danego elementu rozliczeniowego wyszczególnionego w Formularzu cenowym na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuŜ linii osiowej.
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez InŜyniera.
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 utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z InŜynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
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
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
robót.
Odbioru robót dokonuje InŜynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier 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 wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje InŜynier.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie InŜyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia potwierdzenia przez
InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową i PZJ.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować Operat
Kolaudacyjny zawierający następujące dokumenty:
− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
− dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z PZJ,
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z PZJ,
− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ,
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót 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 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.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Dla scalonych pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji w Tabeli pt.: „Formularz
cenowy”.
Kwota ryczałtowa danej pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Opisie Przedmiotu
Zamówienia i w powołanych w obmiarach do tabeli pt. „Formularz cenowy”, specyfikacjach
technicznych (specyfikacjach opracowanych przez Wykonawcę).
Kwoty ryczałtowe za wykonane roboty 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,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych
w DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14 poz.60 z późniejszymi
zmianami)
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. nr
249, poz. 2497)
Rozdział II SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST)
Specyfikacje techniczne powołane w części opisu przedmiotu zamówienia wykonane
zostaną staraniem Wykonawcy w ramach opracowania dokumentacji technicznej budowy
wiaty.

