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1.  Wstęp. 
1.1 Nazwa zadania nadana przez Zamawiaj ącego 
Przedmiotem    niniejszej   ogólnej   specyfikacji   technicznej   (OST   -   00)   są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: 
„Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne ul. Sosnowa dz. 35/2 i 34/1 w Międzylesiu" 

1.2 Inwestor  
Projekt wykonano na zlecenie Państwa ElŜbiety i Grzegorza Kępka dz. Nr 35/2 oraz Pani 
Jadwigi Kachnowicz  dz. 34/1 przy ulicy Sosnowej w Międzylesiu.  
1.3 Przedmiot opracowania  
Niniejsze opracowanie jest specyfikacją techniczną budowy przyłączy wodociągowego i 
kanalizacji sanitarnej  z włączeniem  budynku jednorodzinnego nr 10 przy ulicy Sosnowej w 
m. Międzylesie gm. Ostróda. 
Podstawę opracowania stanowi projekt budowlano - wykonawczy „Przyłącze wodociągowe i 
kanalizacji sanitarnej do dz. 35/2 i 34/1 opracowany przez projektanta Eligiusza 
Ewertowskiego. Opracowanie zawiera ogólne informacje o projektowanej inwestycji oraz 
wymagania wykonawcze i materiałowe dla poszczególnych robót, zawartych w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
1.4 Lokalizacja inwestycji.  
Działki objęte projektem znajdują się w miejscowości Międzylesie przy ulicy Sosnowej. Ze 
względu na ich połoŜenie nie zostały one uzbrojone w ramach budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w miejscowości Międzylesie.  Obecnie istnieje moŜliwość zaopatrzenia w 
wodę oraz odprowadzenia ścieków z sieci miejskiej znajdującej się w ulicy  Pana 
Tadeusza - odległość ok. 0,5km. 
1.5 Właściciel działek pod obiektem.  
Inwestycja zlokalizowana jest działkach będących własnością osób prywatnych. Droga 
Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami 
prywatnymi na lokalizację urządzeń projektowanej inwestycji znajdują się w projekcie  
budowlanym. Realizacja robót będzie wymagała czasowego zajęcia pasa roboczego na 
terenach działek przy budynkach, działkach rolniczych, drogach w uzgodnieniu z jej 
właścicielem i zarządcami. 
1.6 Zakres robót obj ętych OST - 00 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla następujących 
elementów robót budowlanych związanych z realizacją zadania: 
SST-01 - roboty związane z wykonaniem robót ziemnych; - CPV 45111000-8 
SST-02 - roboty związane z wykonaniem wodociągu i kanalizacji sanitarnej; - CPV 
45111000-8 
 
 
1 . 7 Określenia podstawowe 
UŜyte w OST i SST wymienione określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
Dziennik budowy  - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu    wydającego,    wydany    zgodnie    z    obowiązującymi    przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności    zachodzących    w   toku    wykonywania    robót,    rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej   pomiędzy   inspektorem   nadzoru   (zarządzającym),   Wykonawcą  i 
projektantem. 
Zarządzający realizacja budowy  — osoba prawna lub fizyczna określona w 
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istotnych postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca),   odpowiedzialna   za   nadzorowanie   robót   i   administrowanie 
kontraktem w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego  — osoba, której Inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego.  Reprezentuje on interesy Inwestora na 
budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w odbiorach częściowych oraz w odbiorze gotowego obiektu. 
Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Obmiar robót  - pomiar wykonywanych robót budowlanych dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót albo 
obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem. 
Przedmiar robót  - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem, wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych (ze wskazaniem 
SST wykonania i odbioru robót budowlanych) 
Wyroby budowlane  - wyroby w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym. 
Odbiór cz ęściowy (robót budowlanych)  - nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się takŜe odbiór części obiektu 
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do uŜytkowania, przed zgłoszeniem do 
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór końcowy. 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego  - formalna nazwa czynności zwanych teŜ 
odbiorem końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób wyznaczonych przez 
inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Wspólny Słownik Zamówie ń - system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych obowiązujący we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem 2151/2003 stosowanie kodów CPV dla 
określenia przedmiotu zamówienia jest obowiązkowe od 20.12.2003 r. Słownik określa 
grupy, klasy i kategorie robót. 
Normy europejskie  - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) jako standardy europejskie (EN). 
Certyfikat zgodno ści   - jest to  dokument wydany  przez  notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są 
zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Deklaracja   zgodno ści    -   oświadczenie   producenta   stwierdzające   jego wyłączną   
odpowiedzialność,   Ŝe   wyrób  jest   zgodny   ze   zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, która  
wskazuje   lokalizację,   charakterystykę  i   wymiary   obiektu   będącego przedmiotem robót. 
Dokumentacja  powykonawcza  budowy  - składa  się z dokumentacji 
budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót z takŜe z geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej i innych dokumentów. 
Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
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oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część 
terenu budowy. 
Zadanie   budowlane   -  część   przedsięwzięcia   budowlanego,   stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia    funkcji    
techniczno-uŜytkowych.    Zadanie    moŜe    polegać    na wykonywaniu    robót   
związanych    z   budową,    modernizacją/   przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
Sieć wodoci ągowa  - ułoŜone w gruncie przewody wodociągowe wraz      z 
uzbrojeniem (hydranty, zasuwy) słuŜące do przesyłu wody z ujęcia. 
Przył ącze wodoci ągowe  - odcinek przewodu wodociągowego od sieci do budynku.  
Kanalizacja tłoczna – ułoŜone w gruncie przewody wraz z uzbrojeniem  
Przepompownia ścieków – Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposaŜony w 
zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do 
przepompowywania ścieków z poziomu niŜszego na wyŜszy. 
Kanalizacja grawitacyjna  – rury ułoŜone w gruncie słuŜące do   grawitacyjnego 
odprowadzania ścieków 
1.8 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami SST i poleceniami 
Zarządzającego/Inspektora Nadzoru. 
1.8.1 Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu d la Wykonawcy  
Obiekt będący tematem opracowania zlokalizowany jest w drodze gruntowej od ulicy Pana 
Tadeusza do budynku nr 10 przy ulicy Sosnowej w Międzylesiu. Orientacyjna długość pasa 
budowy- ok. 0,5km.  
Zamawiający w terenie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz co najmniej 
dwa egzemplarze pełnej dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na wykonawcy 
spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do 
chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.8.2 Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

• Zamawiaj ącego:   przedmiot   zamówienia   określa   projekt   budowlano   - 
wykonawczy pod nazwą „Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne ul. Sosnowa dz. 
35/2 i 34/1 w Międzylesiu"  

• Oraz dokumentacj ę powykonawcz ą Wykonawcy;  
1.8.3 Zgodno ść wykonania robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zarządzającego realizacją budowy stanowią część umowy, a 
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" 
(„Ogólnych warunkach umowy"). 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z 
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projektem budowlanym i SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem 
budowlanym lub SST, ale osiągnięto moŜliwą do zaakceptowania jakość elementów robót. 
Inspektor budowlany moŜe uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu lub SST. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i 
wykonane poprawnie na koszt Wykonawcy. 
1.8.4 Zabezpieczenie placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do 
dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w 
sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy 
przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zarządzającym realizacją budowy oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego realizacją budowy, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zarządzającego. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową.  
1.8.5  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 drzew i uciąŜliwości dla osób lub dóbr 
publicznych  i innych, a wynikających  z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia  
lub  innych  przyczyn  powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

1.8.6  Ochrona przeciwpo Ŝarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami z zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   wszelkie   straty   spowodowane   poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.8.7  Materiały szkodliwe da 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 
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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. 
1.8.8   Ochrona własno ści 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. 
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. Uszkodzenia instalacji i urządzeń 
podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej wykonawcy przez zamawiającego i 
powstałe bez jego winy lub zaniedbania wykonawcy zostaną usunięte na koszt 
zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąŜa Wykonawcę. 
1.8.9   Ograniczenie obci ąŜeń 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 ewentualnych nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i 
o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał Zarządzającego realizacją budowy. 
Zarządzający realizacją budowy moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
1.8.10 Bezpiecze ństwo 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 nie spełniających 
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. 
1.8.11 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca  będzie odpowiadał za ochronę  robót i za wszelkie materiały urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenie zakończenia robót 
przez Zarządzającego realizacją budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
1.8.12 Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowymi lub odnoszą się dc konkretnego kraju lub regionu, mogą 
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być równieŜ stosowane inne odpowiednie norm> zapewniające równy lub wyŜszy poziom 
wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy. RóŜnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłoŜone Zarządzającemu realizacją budowy do zatwierdzenia. 
1.8.13 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 
Zarządzającego realizacją budowy i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier/ 
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

 
1.8.14  Zaplecze Zamawiaj ącego  (o ile warunki kontraktu przewidują jego 
realizację) 
Wykonawca  zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu  pomieszczenie biurowe   do  
wykonywania   niezbędnych   czynności  związanych   z   bieŜącą  kontrolą realizowanych 
robót i ich odbiorami.  
2.   WYMAGANIA ODNOŚNIE MATERIAŁÓW  
2.1 Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zarządzającemu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz 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 ewentualnych materiałów miejscowyc h 
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 Zarządzającemu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
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 Zarządzającego realizacją budowy. 

2.3 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  
wywiezione z terenu budowy i złoŜone w miejscu wskazanym przez 
Zarządzającego realizacją  budowy. Jeś l i  Zarządzający zezwoli Wykonawcy 
na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Zarządzającego realizacją  budowy. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, l icząc się  z odmową  jego 
przyjęcia, usunięciem i niezapłaceniem.  

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeś l i  dokumentacja projektowa lub SST przewidują  moŜ l iwość  wariantowego 
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zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zarządzającego realizacją budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi 
na wykonanie badań wymaganych przez Zarządzającego realizacją budowy. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Zarządzającego realizacją budowy. 
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 Zarządzającego realizacją budowy. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym realizacją budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Zarządzającego realizacją budowy. 

3.   WYMAGANIA ODNOŚNIE SPRZĘTU 
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 ewentualnych typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zarządzającego realizacją budowy; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 
wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zarządzającego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Zarządzającego. 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. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zarządzającego realizacją budowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.   TRANSPORT 
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 Zarządzającego, w 
terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 
oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków 
mogą być dopuszczone przez Zarządzającego realizacją budowy, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
 



 10

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Zarządzającego realizacją budowy. 
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 Zarządzającego realizacją budowy. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zarządzającego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Zarządzającego realizacją budowy powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Zarządzającego realizacją budowy, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT 
6 . 1   Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zarządzającego 
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 dokumentacją projektową, SST 
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 wykonania robót zgodnie z przepisami BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i     
     terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system  (sposób  i  procedurę) proponowanej kontroli  i 2sterowania    jakością  
      wykonywanych robót, 
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 jako ści 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 Zarządzający moŜe zaŜądać od Wykonawcy 



 11

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 SST 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zarządzający realizacją budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Zarządzający realizacją budowy 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, 
Zarządzający realizacją budowy 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 Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz 
zasadami wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych i zasadami kontroli wyrobów 
budowlanych ujętymi w ustawie o wyrobach budowlanych - Dz. U. 92 poz. 881 z 2004r. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zarządzającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającego. 
6.4 Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją budowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją budowy na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6. 5 Badania prowadzone przez Zarz ądzającego realizacj ą budowy  
Zarządzający realizacją budowy 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. 
Zarządzający realizacją budowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych 
badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
6. 6 Certyfikaty i deklaracje  
Wzór budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeŜeli 
jest: 
1. oznakowany    CE,    co    oznacza,    Ŝe    dokonano    oceny  jego    zgodności    z   normą 
zharmonizowaną   albo   europejską   aprobatą   techniczną   bądź   krajową   specyfikacją 
techniczną   państwa   członkowskiego   Unii   Europejskiej   lub   Europejskiego         Obszaru 
Gospodarczego,       uznaną    przez    Komisję      Europejską    za    zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
2. umieszczony   w   określonym   przez   Komisję   Europejską  wykazie   wyrobów   mających 
niewielkie   znaczenie   dla   zdrowia   i   bezpie czeństwa,   dla   których   producent   wydał 
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deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
3.  znakiem   budowlanym,   którego   wzór   określa załącznik do niniejszej ustawy 
 
Przepisy wykonawcze do ustawy o wyrobach budowlanych: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.08.2004 r. w sprawie systemów 
oceny   zgodności,    wymagań,   jakie    powinny   spełniać   notyfikowane   jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
znakiem CE Dz.U.195 poz. 2011 z 2004 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym Dz.U.198 poz. 2041 z 2004 r.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 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 Zarządzającemu realizacją budowy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6 . 7  Dokumenty budowy  
6.7.1  Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w  okresie  od   przekazania  Wykonawcy   placu   budowy  do   końca   okresu   
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych naleŜy dokonać w dzienniku wpisu osób, którym zostało powierzone 
kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych, osoby te są obowiązane 
potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonym im funkcji. Zapisy w dzienniku budowy musza 
być dokonywane na bieŜąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy musi być 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem 
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 muszą być oznaczone kolejnym 
numerem i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy, i Inspektora nadzoru. Do 
dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy placu budowy; 
• datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego; 
• uzgodnienie     przez     Inspektora     nadzoru     programu     zapewnienia    jakości     i          
harmonogramu robót; 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach; 
• uwagi i polecenia Zarządzającego realizacją budowy; 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; 
• zgłoszenia i daty odbioru  robót zanikających,  ulegających zakryciu,  częściowych  i 
ostatecznych odbiorów robót; 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
o     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, 
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• 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 Zarządzającemu realizacją budowy do ustosunkowania się. 
Decyzje Zarządzającego realizacją budowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarządzającego realizacją budowy do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.7.2 KsiąŜka obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje się do księgi obmiaru. 
6.7.3 Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się (oprócz wyŜej wymienionych) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy 
c) mowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencja na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Zarządzającego realizacją budowy i        
przedstawiane  do wglądu  na Ŝyczenie  Zamawiającego. 
 
7.   OBMIAR ROBOT 7.1  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera / 
Kierownika projektu 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 ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zarządzającego 
realizacją budowy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Zarządzającego realizacją budowy. 
7.2 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 ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
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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 Zarządzającym realizacją budowy. 
8.   ODBIÓR ROBOT 
8.1   Rodzaje odbioru  robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu 
• odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dals2ym 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 Zarządzający realizacją budowy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją budowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego realizacją 
budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją budowy na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3 Odbiór techniczny cz ęściowy 
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 Zarządzający realizacją budowy. 
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 Zarządzającego realizacją budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zarządzającego realizacją budowy zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Zarządzającego realizacją budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca   roboty   
dokona   ich   oceny  jakościowej   na   podstawie   przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
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 
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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 SST 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 następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
     dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe   specyfikacje   techniczne   (podstawowe   z   dokumentów 
     umowy   i   ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki  pomiarów kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych, 
     zgodne z SST  i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
     zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię sporządzoną  na   podstawie  wszystkich   wyników  badań   i 
     pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z 
    SST i PZJ, 
8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (o ile takie 
    występują) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
    urządzeń, 
9.   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.   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 PŁATNO ŚCI 
9.1   Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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• 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. Szczegółowe warunki płatności i 
rozliczenia za wykonane roboty zostaną określone w kontrakcie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w OST-00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3 Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  
9.3.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji  ruchu 
obejmuje: 
a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami   nadzoru   i  odpowiedzialnymi 
instytucjami   projektu   organizacji   ruchu   na   czas   trwania   budowy,   wraz  z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 
oznakowań i drenaŜu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.3.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b)   utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.3.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.3.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdó w, przejazdów i 

organizacji  
           ruchu ponosi Wykonawca (naleŜy uwzględnić w ofercie). 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi 
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 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 
późniejszymi zmianami). 
4. Ustawa o wyrobach budowlanych - Dz. U. 92 poz. 881 z 2004r. 
Opracował: 
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