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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania WWiORB 

Przedmiotem opracowania są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) 

– drogowych i mostowych, dla inwestycji pn.: „Wykonanie instalacji ochrony katodowej wybranej podpory 

zagęszczacza na terenie ZWR „Polkowice””. 

1.2 Zakres stosowania WWiORB 

Przedmiotowe warunki stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót w ramach 

zadania opisanego w 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych, 

instalacyjnych- elektrycznych, kanalizacyjnych, sanitarnych, wodociągowych, melioracyjnych, dotyczących 

ORD, zieleni itp.  

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszym opracowaniu wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.4.1 Dziennik budowy - zeszyt, z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 

Kierownikiem Budowy i Robót oraz Projektantami. 

1.4.2 Inżynier (Kierownik Projektu) - osoba wymieniona w danych kontraktach (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

1.4.3 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.4 Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy do księgi obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.5 Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów. 

1.4.6 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.7 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.8 Polecenie Inżyniera (Kierownika Projektu) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

1.4.9 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej bądź 

osoba sprawująca nadzór autorski nad realizacją 

1.4.10 Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa instalacja ochrony katodowej wybranej podpory 

zagęszczacza na terenie ZWR „Polkowice. 

1.4.11 Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
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1.4.12 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w trakcie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.13 Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.14 Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.15 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za bezpieczeństwo wszystkich 

czynności na terenie budowy, za jakość zastosowanych materiałów i metod wykonanych robót, za ich zgodność 

z Dokumentacją projektową, Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji 

Robót oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Specyfikacjach technicznych, Dokumentacji Projektowej, a także w normach, 

wytycznych lub innych przepisach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. Błąd spowodowany przez 

Wykonawcę każdorazowo powinien być rozwiązany przez program naprawczy zweryfikowany i zaopiniowany 

przez Inżyniera i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną zgodnie z Prawem budowlanym oraz innymi przepisami 

Prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona na własny koszt i dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację 

geodezyjną powykonawczą ( mapy powykonawcze z Katastru )  

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny 

z wymaganiami stosownych przepisów, nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia Robót. 

Jeżeli zamknięcie dostępu do drogi jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie wymaga uprzedniej zgody 

Inżyniera oraz dostarczenia zatwierdzonego przez organy projektu Organizacji Ruchu Zastępczego. 

Wykonawcy na 7 dni przed wdrożeniem  organizacji powiadomi wszystkie zainteresowane strony o dacie jej 

wprowadzenia. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca w terminie 14 dni przed zamknięciem dostępu do drogi jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi 

swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inżynier jest 

zobowiązany udzielić odpowiedzi w terminie najpóźniej 7 dni od otrzymania powiadomienia.  

Wykonawca będzie ponosił koszty zapewnienia dojazdu oraz koszty jego utrzymania właścicielom 

nieruchomości lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania z nieruchomości. Wykonawca nie będzie 

uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

Program Zapewnienia Jakości będzie podlegał uzupełnieniu i uaktualnieniu w zależności od etapu realizacji.  

Program Zapewnienia Jakości będzie w szczególności zawierał:  

a) procedury zarządzania jakością podczas projektowania,  

b) procedury obiegu informacji,  

c) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie 

zimowym,  



WWiORB (Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) 

  4 

d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,  

e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,  

f) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy Robót spełniają wymagania zarządzania jakością;  

g) harmonogram wykonywania badań sprawdzających uwzględniający wymagania zawarte w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjału sprzętowego 

laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu.  

Wykonawca dostosuje ilość badań sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz postępu prac i Robót. 

Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do Placu Budowy, a 

następnie ponosić koszty zużycia elektryczności, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy mediów lub 

innych usług. Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem zapewnić zaplecze dla Zamawiającego. 

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy. 

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej Wykonawca uzyska z właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Jeżeli 

odtworzenie znaku nie będzie możliwe Wykonawca umieści znak geodezyjny w innym miejscu w uzgodnieniu 

z właściwą jednostką geodezyjną. 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu harmonogram robót, plan 

płatności oraz polisy ubezpieczeniowe, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej i 

opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu 

Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 

budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inżyniera i gestorów lub 

zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza 

się protokół. Inżynier dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści 

zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu 

inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać 

istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy 

przez cały okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu 

na ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  

- Zamawiającego -tzn. wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową ,  

- Wykonawcy -zawierająca dokumentację projektową, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej.  

1.5.2.1 Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiającego Wykonawcy w ramach Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia:  

Instrukcja dla wykonawców z formularzami  

 Istotne dla stron postanowienia umowy  

 WWiOR, Specyfikacje Projektowe  

 Wykaz Elementów Rozliczeniowych 

1.5.2.2 Dokumentacja projektowa do wykonania przez Wykonawcę  

Wykonawca robót własnym staraniem i na swój koszt wykona Raport o oddziaływaniu na środowisko (jeśli jest 

wymagany), Projekt Budowlany, Wykonawczy, PZJ, Projekt Technologiczny oraz dokumentację 

powykonawczą w 2 egz. – w wersji papierowej i w 2 egz. – w wersji elektronicznej na CD. 
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Projekt powykonawczy (PP) jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 

wykonawczego stanowiące jego aktualizację i zawierające opis stanu jaki powstał po realizacji zadania. 

W szczególności projekt powykonawczy sporządzony w 2 egz.- w wersji papierowej i 2 egz. w wersji 

elektronicznej powinien zawierać:  

 komplet zaktualizowanych materiałów, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego,  

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą  mapy z Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru ( 6egz.)  

 protokoły wymaganych badań i sprawdzeń,  

Dane zawarte w dokumentacji projektowej stanowią wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Wykonawca wykonaną przez siebie dokumentację przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi rysunki powykonawcze w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót 

potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości dla przebudowy urządzeń obcych podlega na akceptacji przez ich 

właściciela/gestora sieci. Dodatkowe projekty techniczne, które zapewnia Wykonawca, dotyczące urządzeń 

obcych podlegają uzgodnieniu przez właściciela urządzeń obcych. 

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę przechodzą na Zamawiającego 

w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilą przekazania tej dokumentacji do 

uzgodnienia. 

W przypadkach wymaganych, Dokumentacja Projektowa Wykonawcy ma zawierać uzgodnienia 

z właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami. 

Wszelkie koszty wynikające z powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 

włączone w cenę kontraktową jak również wszelkie koszty robót wynikające z ww. projektów.  

Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanymi 

terminami rozpoczęcia danych robót budowlanych.  

Harmonogram robót będzie uaktualniany na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera. Wykonawca będzie 

na żądanie Inżyniera lub Zamawiającego przedstawiał tygodniowe raporty, dotyczące zakresu zrealizowanych 

robót, ilości zatrudnionych pracowników fizycznych Wykonawcy, pracowników dozoru Wykonawcy, a także 

ilości pracującego sprzętu na budowie i warunków pogodowych. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków z uwagi na wybraną 

technologię Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w formie 

papierowej oraz w formie elektronicznej i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Opracowania te muszą być przekazane do zatwierdzenia na 2 tygodnie przed planowanymi terminami 

rozpoczęcia odpowiednich robót budowlanych. 

Określone terminy nie mogą wpłynąć na opóźnienia w harmonogramie i zakończenie robót. 

Projekty, które przygotowuje Wykonawca winny być opracowane i zatwierdzone w czasie umożliwiającym ich 

wprowadzenie do realizacji, z uwzględnieniem harmonogramu robót i umownego terminu zakończenia robót. 

Projekty technologii prowadzenia robót winny uwzględniać również powierzchnie zajętości terenu określone na 

projekcie zagospodarowania terenu. Projekty te muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez 

Inżyniera, w razie konieczności powinny uzyskać również akceptację Projektanta/jednostki sprawującej nadzór 

autorski. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji są zawarte 

w cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie. 

1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera stanowią integralną część umowy (kontraktu), a wymagania określone w chociaż 

jednym z tych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z dokumentacją i ująć wszystkie wynikające 

z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia czy przekazana przez Zamawiającego Dokumentacja nie 

zawiera błędów lub wad dających się wykryć przy zachowaniu należytej staranności, w terminie 2 tygodni od 

dnia jej przekazania. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w Umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niejasności w dokumentach kontraktowych, a o ich 

stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera projektu, który podejmuje decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 

odczytu z rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji stanowią wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami, natomiast rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i będzie to miało wpływ na niezadawalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, natomiast elementy budowli rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwadniające, zieleń, 

pozostałe obiekty wyposażenia drogi, itp.) na terenie budowy zgodnie z projektem tymczasowej organizacji 

ruchu w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do odbioru końcowego wraz z zimowym utrzymaniem.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi uzgodniony z odpowiednim zarządem 

drogi i organem zarządzającym ruchem projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy. Na 7 dni przed datą wprowadzenia ORZ zawiadomi zainteresowane strony o jego 

wprowadzeniu  W zależności od potrzeb i postępu robót projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy, Wykonawca nie pozostawiał 

na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, błota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformował poboczy, co może 

stwarzać zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót 

utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszą być natychmiast usunięte. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien zareagować 

natychmiast nie później jednak niż w przeciągu do 24 godzin i przystąpić do kontynuacji utrzymania. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru końcowego  robót. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, znaki drogowe itp., zapewniając 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych oraz zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia zabezpieczające 

będą akceptowane przez Inżyniera.  

Ponadto Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać pozostałe tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczanie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową 

Dojazdy do obiektów zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na 

jego koszt przez cały czas budowy. 

Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
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1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego oraz uwzględniać i stosować zapisy dotyczące ochrony środowiska zawarte w 

opiniach, uzgodnieniach, decyzjach administracyjnych, wydanych dla danego, a także dokumentach, na 

podstawie których zostały wydane przedmiotowe opinie, uzgodnienia i decyzje. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody 

stojącej oraz podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do norm i przepisów 

dotyczących ochrony środowiska na Terenie i wokół Terenu Budowy, będzie unikał uszkodzeń i uciążliwości 

dla osób i własności społecznej i innych, a wynikających zanieczyszczenia, nadmiernego hałasu, wibracji 

i innych czynników powstałych na skutek jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

b) środki ostrożności i zabezpieczania przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

c) właściwe przygotowanie pomieszczeń socjalnych. 

Teren i roślinność (drzewa i krzewy) będąca w bezpośrednim sąsiedztwie budowy powinny być w miarę 

potrzeb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

Wykonawca robót na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami a tym samym ponosił będzie 

odpowiedzialność z tego tytułu. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny również za przechowywanie dowodów potwierdzających ich 

zagospodarowanie. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych 

i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód 

gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani 

Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.  

Koszty związane z ochroną środowiska nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 

kontraktową. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej w całym okresie 

trwania kontraktu. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenach baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i niedostępne dla osób trzecich. 

Za straty spowodowane pożarem powstałym jako rezultat prowadzenia robót oraz wywołanym przez personel 

Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 

Koszty związane z ochroną przeciwpożarową nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone 

w cenę kontraktową. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały trwale szkodliwe dla otoczenia nie mogą być stosowane do wykonania robót. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, określające w sposób jednoznaczny brak szkodliwego 

oddziaływania na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie trwania robót (po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika, np. materiały pylaste, popioło-żużle) mogą być użyte pod warunkiem stosowania 

bezpiecznej, akceptowanej przez Inżyniera, technologii wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 
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Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla 

środowiska, poniesie Wykonawca. 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych Robót, jest zobowiązany 

podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz 

aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć nieruchomości, drogi i inne budowle i urządzenia sąsiadujące 

z Placem Budowy i znajdujące się na nich budynki przed jakimikolwiek oddziaływaniami wynikającymi 

z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem, wibracjami oraz 

uszkodzeniami. Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będzie to 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych decyzją o pozwoleniu na 

realizację inwestycji. W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, nie 

objętych ww. decyzją, wynikających z przyjętej technologii robót, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

stosowne dokumenty i uzgodnienia z właścicielem nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i jest 

zobowiązany zastosować odpowiednie środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań Wykonawcy dla 

otoczenia w stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku konieczności wejścia na 

tereny działek, nie będących we władaniu Zamawiającego jak również do ponoszenia opłat za dzierżawę tego 

terenu. 

W przypadku niewłaściwego prowadzenia robót, zaniedbania lub braku działań ze strony Wykonawcy, nastąpi 

uszkodzenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego 

uszkodzenia lub zniszczenia. 

Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela nieruchomości, na którym będą 

prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót - winien uporządkować teren, 

naprawić zaistniałe szkody i wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemożność 

użytkowania, bądź inne szkody. Na koniec podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych 

pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowań będą po stronie Wykonawcy. 

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 w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 

i powiadomić Inżyniera, władze lokalne oraz właściwych gestorów o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane 

władze i będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniami uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z właścicielami nieruchomości, a Inżynier będzie na bieżąco 

informowany o wszystkich tego typu umowach dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Inżynier a także Zamawiający nie mogą ingerować w takie porozumienia, o ile nie są one sprzeczne z 

porozumieniami zawartymi w kontrakcie. Protokoły Wykonawca spisze przed rozpoczęciem robót i po ich 

zakończeniu. 

Na odcinkach gdzie teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizował roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jej działalnością. 

W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli przyległych nieruchomości 

oraz nieruchomości objętych decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, Wykonawca przed rozpoczęciem 

robót budowlanych sporządzi inwentaryzację i ocenę stanu technicznego budynków, studni, dróg dojazdowych 

leżących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz w strefie wpływu drgań i innych skutków prowadzenia robót. 

W cenie Kontraktowej zostaną ujęte wszystkie odszkodowania dla osób i instytucji, których zapłata wynika 

z realizacji robót.  
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Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inżynierowi zestawienie wszystkich działek wraz z umowami 

i porozumieniami, na których składowane będą materiały budowlane w tym grunty pozyskane z terenu budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wykonania zaplanowanych prac na działkach nie 

objętych decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji. Przed rozpoczęciem prac budowlanych Wykonawca 

przedstawi porozumienie z władającymi nieruchomościami, z którego będzie wynikać zgoda na wykonanie 

prac budowlanych – dotyczy to wszystkich działek z tzw. czasową zajętością. 

W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości Wykonawca jest 

zobowiązany do ich naprawy w sposób zapewniający ich funkcję przed uszkodzeniem łącznie z wykonaniem 

projektu (jeżeli zajdzie taka potrzeba) – uzgodniony z Inżynierem, Projektantem i właścicielem przedmiotowej 

nieruchomości. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejących dróg znajdujących 

się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości, które są wykorzystywane do transportu 

technologicznego oraz objazdów przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu. 

W ramach oceny należy dokonać inwentaryzacji wszelkich uszkodzeń nawierzchni (spękań, kolein, przełomów, 

itd.), intensywności uszkodzeń i zakresu ich występowania. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, 

skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania. Dane inwentaryzacyjne 

Wykonawca potwierdzi przez właściwego zarządcę drogi za zgodne ze stanem faktycznym i zgłosi ten fakt do 

lokalnych władz samorządowych. Wykonawca podpisze stosowne protokoły z zarządcami tych dróg. Transport 

materiałów i wyposażenia może odbywać się po drogach, których stan został zinwentaryzowany 

i potwierdzony.  

Sposób naprawy zaistniałych szkód zarówno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystywanych do 

transportu technologicznego, jak również przeprowadzania objazdów dla ruchu publicznego przy realizacji 

robót, Wykonawca ustali z właściwymi Zarządcami.  

Wszystkie prace związane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytułu likwidacji powstałych 

szkód Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania sieci uzbrojenia terenu na 

terenie inwestycji oraz do sprawdzenia zgodności projektu ze stanem faktycznym. W przypadku natrafienia na 

niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci w innym miejscu niż wskazano na 

mapie, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Zakres robót niezbędnych do 

wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, łącznie z uzgodnieniem z właścicielem sieci, wykonaniem 

inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbędny zakres robót, który zostanie wykonany na zasadach określonych 

w umowie, musi być uzgodniony z Inżynierem i Zamawiającym.  

Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z gestorem sieci zakresu przebudowy w związku np. z powstałą kolizją 

bądź rozbieżnościami pomiędzy projektem a stanem istniejącym, i na podstawie przekazanych przez 

Wykonawcę danych, Wykonawca wykona korektę rozwiązania, w granicach linii rozgraniczających teren 

inwestycji, jednostce sprawującej nadzór autorski. Uzgodnienie projektu z gestorem leży po stronie 

Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z istniejącą infrastrukturą, w szczególności z umiejscowieniem 

wszystkich dróg, rowów odwadniających, kanalizacją, odwodnieniem, linii i słupów telefonicznych, linii i 

słupów energetycznych, kabli, światłowodów, wodociągów, gazociągów, punktów osnowy geodezyjnej 

i podobnych, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac i Robót mogących uszkodzić istniejącą infrastrukturę.  

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robót, Wykonawca w celu 

zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, 

spowodować szkodę dla jakiejkolwiek osoby bądź uniemożliwić kontynuowanie Robót, przeprowadzi badania 

umożliwiające identyfikację w terenie wyżej wymienionych sieci metodą nieinwazyjną bądź wykona kontrolne 

wykopy w terenie w niezbędnym zakresie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury ujętej w dokumentacji 

otrzymanej od Zamawiającego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, a także zidentyfikowanej w 

prawidłowo wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej w dokumentacji, którą Wykonawca ma 

pozyskać we własnym zakresie. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za szkody spowodowane przez 

niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 

powstałe uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej 

szkody na własny koszt.  

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 

przedsiębiorców i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 
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instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 

każdorazowo informując Inżyniera o podejmowanych działaniach.  

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury będzie powodowała zakłócenia dla osób trzecich, Wykonawca 

poinformuje Inżyniera o planowanym rozpoczęciu prac z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem.  

Wykonawca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć materiały przebudowywanej infrastruktury niebędące 

jego własnością. 

1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia osi pojazdów poruszających się po 

drogach przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inżyniera. 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia lub nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze 

widoczny znak firmowy Wykonawcy. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek, zgodnie z prawem budowlanym, sporządzenia przed rozpoczęciem 

budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiału i urządzenia używane do robót od 

Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 

w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie aż do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek momencie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po jego otrzymaniu. 

W przypadku przerwania prac przez Wykonawcę do jego obowiązków należy zabezpieczenie terenu budowy 

i robót w sposób nie powodujący utraty wartości odebranych uprzednio prac budowlanych 

Koszty ochrony i utrzymania Robót nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się że, są uwzględnione 

w Cenie Kontraktowej. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz 

wszelkie inne przepisy, regulaminy i wytyczne w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych dotyczących stosowania znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 

z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 
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1.5.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełnić 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 również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy pod warunkiem ich wprowadzenia i zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Różnice między powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Zapis Polskie Normy należy rozumieć jako „Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, których wymagania 

techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi. 

Jeśli wyrób jest produkowany według norm PN, to należy stosować dotychczasowe normy PN na metody badań 

i oceny, a jeśli wyrób jest produkowany według wymagań norm PN-EN, to do jego oceny należy stosować 

metody badań według PN-EN. 

1.5.14 Wykopaliska  

Podczas prowadzenia robót ziemnych Wykonawca, w przypadku, gdy taka konieczność zajdzie, jest 

zobowiązany zapewnić bieżący Nadzór Archeologiczny. W przypadku natrafienia na przedmioty posiadające 

cechy reliktu archeologicznego, odkrycie to powinno skutkować wstrzymaniem robót ziemnych. Teren 

znaleziska należy poddać ratowniczym badaniom archeologicznym.  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa. 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami.  

W przypadku, gdy taka konieczność zajdzie, Wykonawca przygotuje materiały do wniosku o wydanie 

pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz uzyska pozwolenie na prowadzenie badań 

archeologicznych. Po zakończeniu prowadzenia badań należy sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych 

badań archeologicznych i przekazać je Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.  

Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót. 

Koszt nadzoru archeologicznego należy uwzględnić w cenie kontraktowej. 

1.5.15 Ochrona saperska  

Wykonawca, w przypadku, gdy taka konieczność zajdzie, zobowiązany jest do wykonania rozpoznania 

saperskiego. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na niewypały lub niewybuchy, Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia podczas robót ochrony saperskiej. Koszt powyższego należy uwzględnić w cenie 

kontraktowej. 

1.5.16 Nadzór przyrodniczy 

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca, w przypadku, gdy taka konieczność zajdzie, zapewni 

nadzór przyrodniczy, zoologiczny i botaniczny. Nadzór botaniczny to działania, których głównym celem jest 

ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i występowanie cennych gatunków roślin. 

Nadzór zoologiczny to działania, których głównym celem jest ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych 

na stan siedlisk i występowanie cennych gatunków zwierząt. Nadzór powinien obejmować również monitoring 

herpetologiczny, polegający na obserwacji przyrodniczej na placu budowy - od początku robót ziemnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem okresu migracji płazów. 

Nadzór przyrodniczy powinien być prowadzony przez specjalistę przyrodnika posiadającego doświadczenie 

w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania się w pasie budowy. 

1.6 Zaplecze Wykonawcy i Zamawiającego  

1.6.1 Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych biur, laboratorium, instalacji, placów składowych oraz dróg 

dojazdowych i dróg wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót, przy uwzględnieniu potrzeb 

wykonawców.  
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Urządzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, biur, 

laboratorium, dróg, placów i innych elementów. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty 

eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaplecza. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie 

wszystkich urządzeń, biura, laboratorium, dróg, placów oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu 

pierwotnego.  

1.6.2 Zaplecze Zleceniodawcy  

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu dostęp do pomieszczenia biurowego, sprzętu oraz 

innych urządzeń towarzyszących, w szczególności dostęp do pomieszczeń socjalnych, dostępu do Internetu 

oraz drukarki.  

2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty 

względnie deklaracje zgodności oraz próbki materiałów i wyrobów do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z zabezpieczeniem i przebudową urządzeń obcych (przed zakupem 

materiału) wybór materiału musi zostać zaakceptowany przez właściciela sieci. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.2 Pozyskanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i stosownych władz na pozyskanie materiałów ze 

źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, 

organów administracji państwowej lub samorządowej.  

Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych przez materiały pozyskane 

z jakiegokolwiek źródła miejscowego. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty i wynagrodzenia, z tytułu wydobycia materiałów, 

dzierżawy oraz inne kwoty jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy przywracaniu pierwotnego stanu terenu po zakończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy i z innych miejsc wskazanych 

w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 

wskazań Inżyniera. 

Wykonawca powinien eksploatować materiały zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemna zgodę Inżyniera. 

Materiały innych gestorów winny być zwrócone właścicielom, a w przypadku braku zainteresowania przez 

właściciela zutylizowanie przez wykonawcę. 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia stosowanych metod 

produkcyjnych zgodnie z wymaganiami. Mogą być pobierane próbki materiałów, a wynik sprawdzenia ich 

jakości będzie podstawą do akceptacji partii materiału. 
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W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będzie miał zapewnioną pomoc 

i współpracę Wykonawcy i producenta materiałów/wyrobów oraz wolny dostęp w dowolnym czasie do tych 

części wytwórni, w których odbywa się produkcja dla potrzeb Kontraktu. 

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

2.4 Materiały/wyroby nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z Terenu Budowy i złożone 

w miejscu, które zorganizuje staraniem własnym Wykonawca. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 

wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż te, do których były pierwotnie przeznaczone. 

Roboty z użyciem niezbadanych i nie zaakceptowanych materiałów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 

licząc się z odmową przyjęcia i odmową zapłaty. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów/wyrobów  

Jeżeli Kontrakt przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem tego 

materiału/wyrobu albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane z uwagi na wykonanie badań 

wymaganych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału/wyrobu nie może być następnie 

zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Akceptacja zmiany materiału, w przypadku zmiany parametrów określonych przez Projektanta, będzie 

wymagało zgody Projektanta i Inżyniera. Koszty uzyskania takiej zgody ponosi Wykonawca. 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zadba, by składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inżynierem lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 

przez Inżyniera.  

Materiały pochodzące z rozbiórek, w zakresie materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania, 

w tym elementy z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu i inne, powinny być gromadzone w odpowiednio do tego 

przygotowanych miejscach zapewnionych przez Wykonawcę, a następnie przekazane wyspecjalizowanym 

odbiorcom zajmującym się odzyskiem lub unieszkodliwianiem. 

O ponownym wykorzystaniu danego materiału w ramach niniejszego zadania będzie decydować Inżynier 

w uzgodnieniu z Zamawiającym, który potwierdzi spełnienie określonych w dokumentacji wymogów.  

W przypadku, gdy po dokonanej przez inspektora nadzoru i Zamawiającego kwalifikacji, stwierdza się, że 

materiał nadający się do ponownego wykorzystania nie może zostać wykorzystany w ramach niniejszego 

zadania, Wykonawca winien zapewnić plac do jego składowania i nadzoru nad nim w okresie realizacji 

zadania. Powyższe dotyczy również drewna z wycinki (dłużyce), za wyjątkiem drewna, stanowiącego własność 

Lasów Państwowych). Dla danego rodzaju materiału Wykonawca powinien sporządzić protokół przekazania, 

z określeniem ilości, oszacowaniem wartości i dokumentacji fotograficznej (np. w przypadku drewna, 

inwentaryzacja musi być wykonana przez leśnika). Potwierdzone przez Inspektora nadzoru dokumenty 

Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu z czasowym wyprzedzeniem, umożliwiającym ogłoszenie 

przetargu na ich sprzedaż. 

Wszelkie koszty związane ze składowaniem, transportem, dowozem, odwozem czy utylizacją materiałów leżą 

po stronie Wykonawcy. 

2.7 Stosowanie wyrobów budowlanych  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają dokumenty dopuszczające wyroby 

budowlane do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883, tekst jednolity z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4 kwietnia 2011 r., 

s. 5) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ustawa_wyrob_bud_2013_23082013.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ustawa_wyrob_bud_2013_23082013.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/CPR_305_2011.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/CPR_305_2011.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/CPR_305_2011.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/CPR_305_2011.pdf
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zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 

poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadała 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 

Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wyrób budowlany powinien zostać dostarczony do laboratorium Zamawiającego.  

2.8 Materiały z rozbiórek 

Elementy i materiały z rozbiórek nie posiadające pełnowartościowych i nie nadające się do ponownego użytku 

stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym 

z wykonaniem innych robót. Do Wykonawcy należy zagospodarowanie elementów i materiałów z rozbiórki 

zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca odpowiada za przechowywanie dowodów potwierdzających ich 

utylizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Elementy i materiały z rozbiórek nadające się do ponownego wykorzystania do budowy dróg jak np. destrukt 

asfaltowy z frezowania nawierzchni, podbudowa z rozbieranych odcinków dróg, kostka brukowa 

itp. Wykonawca może wykorzystywać jako materiał do celów budowlanych w ramach realizowanego zadania. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonania robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i wskazaniami Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez niego ma być utrzymany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania, a Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów stwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania i badań okresowych, gdy jest to wymagane. Wykonawca będzie konserwował sprzęt jak 

również naprawiał lub wymieniał sprzęt niesprawny. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadamia Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniony 

bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu będą 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do robót. 

4 TRANSPORT 

Środki transportu stosowane przez Wykonawcę nie wpłyną niekorzystnie na jakość i terminowość 

wykonywanych robót oraz na właściwości przewożonych materiałów. 

W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego dróg Wykonawca ma obowiązek wykonania 

inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących odcinków dróg i przedstawienie wyników Inżynierowi 

przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację dróg i uzgodnienie sposobu ich naprawy należy dokonać wspólnie z 

administratorami dróg. Koszty naprawy istniejących dróg zniszczonych wskutek transportu materiałów 

przeznaczonych do budowy pokryje Wykonawca. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu 

Budowy. 

Wykonawca będzie na własny koszt usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych 

i dojazdach do Terenu Budowy spowodowane jego pojazdami. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy z dokumentacją 

projektową, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji, PZJ, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca będzie prowadził roboty na podstawie własnych technologii oraz własnych metod realizacji robót, 

za które jest odpowiedzialny. Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii 

i Organizacji Robót, Program Zapewnienia Jakości oraz inne projekty wymagane w specyfikacjach 

technicznych. Zastosowany sprzęt, materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań 

technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej opłacie; wszystkie 

koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymiarami i rzędnymi przekazanymi na piśmie 

przez Inżyniera. Podczas prac należy zwrócić szczególna uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie 

przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie Ustawy Prawo geodezyjne i 

kartograficzne. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zweryfikuje poprawność usytuowania istniejących i 

projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej, w szczególności pod kątem kolizji z pozostałymi sieciami, 

drogą i pozostałymi elementami, i dopiero po stwierdzeniu bezkolizyjności przystąpi do ich wykonania. W 

przypadku wystąpienia kolizji Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia 

robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wykonana wszelkie czynności z tym związane. Przebudowa 

urządzeń infrastruktury technicznej powinna odbywać się pod nadzorem gestorów. Wykonawca powinien 

powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót związanych z usunięciem 

kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, melioracyjnych i gazowych. 

Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca sporządzi niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i uzgodni je z odbiorcami 

(zakłady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w 

Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca będzie zobowiązany przygotować plan wytyczeniowy, w oparciu o który realizowane będą roboty 

budowlane, przedmiotowy plan podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera.  

Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu wysokości zostaną, jeśli 

będzie tego wymagać Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładne 

wyznaczenie. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

statystyczne wyników, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki mające 

wpływ na rozważaną kwestię. Inżynier, na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego ma obowiązek uzasadnić 

swoją decyzję. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi projekt „Program 

Zapewnienia Jakości”. W PZJ Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera . 

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny 

z wymaganiami stosownych przepisów, nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia Robót. 

Program zapewniania 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 i ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 proponowany system kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do prowadzenia badań, pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób oraz formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem 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 ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą ujemnie wpłynąć na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
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wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Na zlecenie Inżyniera 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 – w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający . 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

jakiekolwiek badanie nie jest określone normą należy stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o miejscu, terminie i rodzaju 

badania, a po jego wykonaniu przedstawi Inżynierowi do akceptacji wyniki w formie pisemnej. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jakości nie później niż to 

określono w PZJ. 

Wyniki badań będą dostarczane Inżynierowi w formie przez niego zaakceptowanej. 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów jest zobowiązany do 

zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tym celu. 

Inżynier dokonuje weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez swoje badania 

(kontrolne), oceniana jest zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników 

badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier powinien pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy na własny koszt. Jeśli wyniki badań podważą 

wiarygodność badań Wykonawcy Inżynier zleci badania niezależnemu laboratorium lub oprze się na wynikach 

badań własnych, a koszt tych badań pokryje Wykonawca. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

6.7 Podstawy dopuszczenia materiałów do robót 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają dokumenty dopuszczające wyroby 

budowlane do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883, tekst jednolity z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4 kwietnia 2011 r., 

s. 5) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 

poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ustawa_wyrob_bud_2013_23082013.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/ustawa_wyrob_bud_2013_23082013.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/CPR_305_2011.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/CPR_305_2011.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/CPR_305_2011.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/CPR_305_2011.pdf
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadała 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 

Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty Budowy 

6.8.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz funkcję jaką pełni na budowie. 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 Kierownika Budowy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera PZJ 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 Inżyniera/ Inspektora Nadzoru 

 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym pod względem warunków klimatycznych, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych w trakcie wykonywania robót oraz przed i  po 

ich rozpoczęciu, 

 dane dotyczące jakości użytych materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

wraz z danymi o wykonującym badania, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli wraz z danymi o dokonującym próby, 

 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. 

Wykonawca podpisuje decyzje Inżyniera/ Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy potwierdzając 

ich przyjęcie lub zajmując stanowisko. 

Wpis do dziennika budowy obliguje Inżyniera projektu do ustosunkowania się. 

6.8.2 Książka Obmiaru 

Książka Obmiaru jest dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

wykonanych robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. Wzór Karty obmiarowej podlega akceptacji Inżyniera.  

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i wyniki badań kontrolnych, badania typu będą gromadzone w formie uzgodnionej 
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w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót, winne być udostępniane na każde życzenie 

Inżyniera. 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się prócz wymienionych w pkt. 6.8.1.- 6.8.3 następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację inwestycji, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad koordynacyjnych i ustaleń, 

 protokoły konieczności, 

 karty nadzoru autorskiego, 

 korespondencję na budowie. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą stale dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót 

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub pominięcie w podanych ilościach nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

pisemnej instrukcji Inżyniera. 

Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą odmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo będą wyrażone w tonach lub w kilogramach, zgodnie 

z wymaganiami ST. 

Wszystkie obmiary robót należy prowadzić w sposób zgodny ze wskazaniami zawartymi w ST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będzie dostarczony przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te wymagają 

legalizacji Wykonawca uzyska i przedstawi Inżynierowi stosowne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie w całym okresie 

trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST i będzie je 

utrzymywał w stanie gwarantującym zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

dłuższej przerwy w robotach: 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót ulegających 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 robót będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez 

Inżyniera w obecności Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu 

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 okresie realizacji zostaną zakryte. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier 

Odbioru robót następuje według zasad określonych w umowie. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera drogą elektroniczną - mailowo. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, lub 

najpóźniej 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie oględzin, dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji 

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Nie dopuszcza się do dokonania odbioru robót w przypadku wystąpienia wad i usterek mających wpływ na 

jakość wykonanych robót i późniejszą negatywną pracę konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przypadku 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich starań celem likwidacji tych wad i poprawy jakości 

robót na własny koszt.  

W przypadku, gdy Inżynier stwierdzi, że zaistniałe wady i usterki nie mają istotnego wpływu na ogólną jakość 

wykonanych robót może dopuścić do odbioru robót pod warunkiem dokonania odpowiednich potrąceń z tytułu 

ich występowania. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad określonych w umowie. Odbioru częściowego dokonuje Inżynier.  

8.4 Odbiór końcowy robót 

8.4.1 Zasady odbioru końcowego 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości 

i wartości. 

Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

W toku końcowego odbioru 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 Komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywania robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dokumentację dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy. Należy tu zawrzeć wykaz wprowadzonych zmian 

w stosunku do podstawowej Dokumentacji Projektowej wraz z oświadczeniem Projektanta 

dotyczącym zmian nie odstępujących w sposób istotny od projektu i decyzji pozwolenia na 

realizację inwestycji 

2. Dokumentację powykonawczą w odpowiedniej ilości egzemplarzy - w wersji papierowej i w wersji 

elektronicznej, 

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z projektu oraz ST uzupełniające oraz zamienne), 

4. Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne, 

5. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały), 

6. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych oraz oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

7. Deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów (zgodnie z SST i PZJ), 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów dołączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i ST, 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznych, 

energetycznych, gazowych, oświetlenia) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu – cyfrowa wersja edytowalna 

w formacie *.dwg pomiaru powykonawczego wraz z warstwą granic ewidencyjnych. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz 

z nakładką ewidencyjną, 

12. Sprawozdanie kierownika budowy z oświadczeniem o zakończeniu robót, 

13. Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających wraz z dokumentacją fotograficzną tychże robót, 

14. Uwagi i zalecenia Inżyniera i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

15. Zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Konsultanta materiałów oraz oświadczenie Kierownika 

budowy i inspektorów nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy, 

16. Szkice wznowienia punktów granicznych wraz z protokołami granicznymi, potwierdzone przez 

PODGiK, 

17. Dokumentację projektową na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

18.  Protokoły zwrotne przekazania terenów zajętych czasowo. 

19. Sprawozdanie techniczne, zawierać będzie 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 
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 uwagi dotyczące warunków realizacji, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

20. Skan korespondencji i dokumentów budowy (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe, protokoły 

przejęcia i przekazania nieruchomości, protokoły odbioru,  itp.), 

21. Inne dokumenty opisane w OPZ oraz wymagane przez Zamawiającego. 

Dokumenty winny być zweryfikowane przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru i przekazane w wersji papierowej 

oraz w wersji cyfrowej (nośnik zewnętrzny) w ilościach wskazanych w OPZ. 

Jeśli komisja stwierdzi braki w dokumentach odbioru końcowego, to wyznaczy, w porozumieniu 

z Wykonawcą, nowy termin odbioru końcowego. 

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 końcowy po poprawieniu usterek 

Odbiór końcowy po poprawieniu usterek polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji Wykazu Elementów Rozliczeniowych. 

Kwota ryczałtowa pozycji rozliczeniowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie w wymaganej jakości i w wymaganym terminie, określone dla tej roboty w pkt. 

9 danej ST, w Dokumentacji Projektowej i pozostałych dokumentacjach kontraktowych. 

Ceny jednostkowe dotyczące poszczególnych pozycji Wykazu Elementów Rozliczeniowych powinny 

obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, 

włączając w to: 

a) koszty bezpośrednie, w tym: 

 wartość robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

składowania, normatywnych ubytków i transportu od miejsca zakupu lub wytwórni na teren 

budowy i/lub stanowisk roboczych oraz miejsca robót, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, w tym również sprowadzenia sprzętu na 

teren budowy, przemieszczania między stanowiskami pracy, montażu i demontażu oraz 

odwiezienia z terenu budowy po zakończeniu robót, 

b) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków nieprzewidzianych, mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 

c) koszty pośrednie, w tym: 

 koszty opisane w danej STWiORB, 

 płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 

 koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

 koszty zarządu firmy Wykonawcy, 

 koszty podróży służbowych personelu budowy, 

 wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną budowę, 

 koszty działalności laboratorium,  

 koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 

i wody, budowa dróg dojazdowych i inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem 

i likwidacją zaplecza), wyposażenia terenu budowy w urządzenia zaplecza tymczasowego, 

urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem, 

 koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 



WWiORB (Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) 

  23 

 koszty wyłączeń i włączeń energii, gazu, wody, itp., 

 koszty amortyzacji i zużycia obiektów zaplecza budowy, 

 koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 

 wydatki dotyczące BHP,  

 koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, 

 koszty związane z ochroną środowiska,  

 koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczność zajdzie 

w trakcie prowadzonych robót budowlanych, 

 koszty nadzoru archeologicznego w przypadku gdy taka konieczność zajdzie w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych,  

 koszty wykonania badań archeologicznych wraz ze sporządzeniem sprawozdania 

z przeprowadzonych badań i przekazaniem sprawozdania Wojewódzkiemu Konserwatorowi 

Zabytków w przypadku gdy taka konieczność zajdzie w trakcie prowadzonych robót 

budowlanych; 

 koszty nadzoru saperskiego w przypadku gdy taka konieczność zajdzie w trakcie prowadzonych 

robót budowlanych, 

 koszty związane z ochroną przeciwpożarową,  

 koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej,  

 należności za usługi obce na rzecz budowy,  

 koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczeń budowy, pracowników, itp., zgodnie z SIWZ, 

 opłaty za dzierżawę placów, dróg, chodników i innych terenów na cele budowy, niezbędnych do 

prawidłowej realizacji zadania,  

 koszty technologii robót, 

 koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych ujęć wody, 

 koszty wykonania przecisków/przewiertów, wynikających z przyjętej organizacji ruchu 

i technologii robót, 

 należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, badania jakości materiałów, 

robót i prób odbiorowych, 

 koszty pomostów zabezpieczających przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparć, rusztowań, 

deskowań i innych, 

 koszty związane z czasowym zajęciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 

na okres niezbędny do wykonania robót budowlanych,  

 koszty naprawy wyrządzonych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych dróg 

i infrastruktury, wynikających z prowadzonych robót i transportu budowy, w tym koszty 

uzasadnionych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, związanych 

z powstałymi szkodami oraz czasowym zajęciem i ograniczeniem w korzystaniu 

z nieruchomości, 

 koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich, 

 koszty związane z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów. 

Do kwot ryczałtowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM. 00.00.00 

N Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej WWIORB oraz 

OPZ, z wyłączeniem wymagań związanych z dofinansowaniem inwestycji ze środków Unii 

Europejskiej, powinna uwzględniać koszty, które nie zostały uwzględnione w poszczególnych 

pozycjach Wykazu Elementów Rozliczeniowych w kosztach bezpośrednich i pośrednich, a które 

Wykonawca winien uwzględnić, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Koszty te 

zostały określone m.in. w OPZ oraz specyfikacji WWIORB. Są to m.in.: 

 koszty przygotowania, zatwierdzenia i sprawdzenia dokumentacji projektowej, uzyskania, decyzji 

i uzgodnień, 
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 koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego 

aktualizacji w trakcie prowadzonych robót wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdrożeniem, 

 koszty dotyczące czasowego oznakowania robót i objazdów, koszty utrzymania oraz późniejszej 

likwidacji oznakowania miejsca robót i objazdów,  

 koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontażu urządzeń 

zabezpieczających teren budowy, świateł ostrzegawczych, sygnalizacji, zapór, ogrodzeń, itp., 

 koszty zabezpieczenia obiektów będących w zasięgu oddziaływania prowadzonych robót,  

 koszty związane z utrzymaniem przejezdności i ciągłości ruchu drogowego, pieszego,  

 koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i montażowych, 

 koszty związane z prowadzeniem robót pod ruchem, 

 koszty związane z ochroną i utrzymaniem robót, 

 koszt uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

 koszt wykonania dokumentacji, które winien dostarczyć Wykonawca, ich uzgodnień i zatwierdzeń, 

ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robót, w zależności od potrzeb, wszelkich 

ponownych uzgodnień i zatwierdzeń, 

 koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej, 

 koszty wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji, wydanych dla 

danego zadania, 

 koszty uzgodnień i nadzoru właścicieli urządzeń obcych,  

 koszty przekopów kontrolnych, wykonywanych ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego,  

 koszty usunięcia ewentualnych awarii i uszkodzeń urządzeń obcych,  

 koszty tymczasowych zabezpieczeń i przełożeń urządzeń obcych,  

 koszty związane z regulacją wysokościową istniejących elementów drogi i urządzeń oraz koszty 

związane z odtworzeniem istniejących elementów drogi i urządzeń naruszonych w trakcie 

wykonywania robót, 

 koszty nadzoru administratora urządzeń wodnych, administratorów dróg lokalnych i innych,  

 koszty przebudowy obiektów wybudowanych od momentu zakończenia opracowywania 

dokumentacji projektowej i kolidujących z inwestycją,  

 koszty wykonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury drogowej, po której odbywać się będzie 

ruch technologiczny, inwentaryzacji obiektów oraz inwentaryzacji nieruchomości, 

zajmowanych na okres niezbędny do wykonania określonych w dokumentacji robót 

budowlanych, przed i po zakończeniu robót, zgodnie z wymaganiami OPZ, 

 wszelkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszej STWiORB, OPZ, 

umowy, dokumentacją oraz przepisami technicznymi i prawnymi. 

 koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych i pamiątkowych, , 

 pozostałe koszty opisane w niniejszym OPZ. 

N Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 

WWiORB obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 

w kosztorysie. W szczególności koszt ten obejmuje m.in.: 

 koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii 

i wody, budowa dróg dojazdowych i inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i 

likwidacją zaplecza), wyposażenia terenu budowy w urządzenia zaplecza tymczasowego, 

urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem, 

 koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, 

 koszty wyłączeń i włączeń energii, gazu, wody, itp., 

 koszty amortyzacji i zużycia obiektów zaplecza budowy, 

 koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi 

kwalifikowanych jako pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 

 koszt uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

 koszty przygotowania i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu, 
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 koszty dotyczące czasowego oznakowania robót i objazdów, koszty utrzymania oraz późniejszej 

likwidacji oznakowania miejsca robót i objazdu,  

 koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych, 

 koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych i pamiątkowych, 

 koszty związane z utrzymaniem przejezdności i ciągłości ruchu drogowego, pieszego,  

 wydatki dotyczące bhp,  

 usługi obce na rzecz budowy,  

 koszt wykonania dokumentacji, którą winien dostarczyć Wykonawca i ich uzgodnień i 

zatwierdzeń, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robót w zależności od potrzeb, 

ponownych uzgodnień i zatwierdzeń, 

 koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej, 

 koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy,  

 koszty uzgodnień i nadzoru właścicieli urządzeń obcych, tymczasowych zabezpieczeń i przełożeń 

urządzeń obcych, nadzoru administratora urządzeń wodnych, administratorów dróg lokalnych 

i innych,  

 koszty przekopów kontrolnych, wykonywanych ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, 

zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci, 

 koszty związane z regulacją wysokościową istniejących elementów drogi i urządzeń oraz koszty 

związane z odtworzeniem istniejących elementów drogi i urządzeń naruszonych w trakcie 

wykonywania robót, 

 koszty technologii robót, koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, 

przewidzianych w ST,  

 opłaty za dzierżawę placów, dróg, chodników i innych terenów na cele budowy, niezbędnych do 

prawidłowej realizacji zadania, 

 koszty związane z czasowym zajęciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 

na okres niezbędny do wykonania robót budowlanych,  

 ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 

 koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczeń budowy, pracowników, itp., zgodnie z SIWZ, 

 koszty związane z ochroną i utrzymaniem robót, 

 koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontażu urządzeń 

zabezpieczających teren budowy, świateł ostrzegawczych, sygnalizacji, zapór, ogrodzeń, itp.  

 koszty zabezpieczenia obiektów będących w zasięgu oddziaływania  w zakresie prowadzonych 

robót,  

 koszty wykonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury drogowej, po której odbywać się będzie 

ruch technologiczny, inwentaryzacji obiektów oraz inwentaryzacji nieruchomości, 

zajmowanych na okres niezbędny do wykonania określonych w dokumentacji robót 

budowlanych, przed i po zakończeniu robót, zgodnie z wymaganiami OPZ, 

 koszty naprawy wyrządzonych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych dróg 

i infrastruktury, wynikających z prowadzonych robót i transportu budowy, w tym koszty 

uzasadnionych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, związanych z 

powstałymi szkodami oraz czasowym zajęciem i ograniczeniem w korzystaniu z 

nieruchomości, 

 koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich, 

 koszty usunięcia ewentualnych awarii i uszkodzeń urządzeń obcych,  

 koszty wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień, pozwoleń, opinii, decyzji, wydanych dla 

danego zadania, 

 koszty związane z ochroną środowiska, ochroną przeciwpożarową, ochroną własności publicznej 

i prywatnej, koszty związane z BHP, ochroną i utrzymaniem robót, 

 koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych ujęć wody, 

 koszty przebudowy obiektów wybudowanych od momentu zakończenia opracowywania 

dokumentacji projektowej i kolidujących z inwestycją,  

 koszty związane z regulacją wysokościową istniejących elementów drogi i urządzeń oraz koszty 
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związane z odtworzeniem istniejących elementów drogi i urządzeń w wyniku jej naruszenia w 

trakcie wykonywania robót, 

 koszty nadzoru archeologicznego w przypadku gdy taka konieczność zajdzie w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych,  

 koszty wykonania badań archeologicznych wraz ze sporządzeniem sprawozdania z 

przeprowadzonych badań i przekazaniem sprawozdania Wojewódzkiemu Konserwatorowi 

Zabytków w przypadku gdy taka konieczność zajdzie w trakcie prowadzonych robót 

budowlanych; 

 koszty nadzoru saperskiego w przypadku gdy taka konieczność zajdzie w trakcie prowadzonych 

robót budowlanych, 

 koszty nadzoru administratora urządzeń wodnych, 

 koszty nadzoru administratorów dróg lokalnych, 

 koszty ewentualnego nadzoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczność zajdzie w 

trakcie prowadzonych robót budowlanych, 

 koszty związane z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów, 

 koszty pomostów zabezpieczających przed spadaniem gruzu, tymczasowe podparcia, rusztowania, 

deskowania i inne, 

 wszelkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszej STWiORB, OPZ, 

umowy, dokumentacją oraz przepisami technicznymi i prawnymi. 
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