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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 

ST–00 WO 
 

 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
DZIAŁ ROBÓT: 
45000000-7: Roboty budowlane 
 
GRUPA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
45100000-8:  Przygotowanie terenu pod budowę, 
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
  Lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
KLASY ROBÓT BUDOWLANYCH: 
45110000-1:  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
  I elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane,  
 
KATEGORIE ROBÓT BUDOWLANYCH: 
45111000-8:  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 
45112000-5: Roboty w zakresie usuwania gleby, 
45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 
45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych, 
                             Linii energetycznych, 
45232000-2:  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 
45232150-8:  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody, 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty:  
ST — Specyfikacja Techniczna  
DP — Dokumentacja Projektowa 
 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00 Wymagania Ogólne odnosi 
się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i przekazania do użytkowania robót, które 
zostaną wykonane w ramach kontraktu  p.n.  
 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. ZAMENHOFA NA ODCINKU OD UL. 
SIKORSKIEGO DO UL. ARMII KRAJOWEJ W ŚWIDNICY 

 
1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną ST-00, jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne zawarte w ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 
 
ST-01 RZ Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowę. Roboty ziemne  

i  odwodnienia   
ST-02 W Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej  
ST-03                   Metody bezwykopowe  
ST-04 RD Roboty drogowe 
 
Odstępstwa od wymagań podanych w ST mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania odmiennych od 
ujętych w ST na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie 
zmiany wymagają wcześniejszej akceptacji Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi wyszczególnionymi w pkt.1.1, w których to 
ujęto szczegółowy zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, co nie oznacza, 
że w trakcie realizacji nie okaże się koniecznym wykonanie jeszcze innych robót, aby zadanie było 
w pełni funkcjonalne i bezpieczne zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. 

1.3.1 Zakres robót do wykonania 
 
Zakres robót obejmuje przebudowę sieci wodociągowej na ul. Zamenhofa na odcinku od ul. 
Sikorskiego do ul. Armii Krajowej w Świdnicy. 
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Pełen zakres przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania prac obejmuje: 
 
a) sieć wodociągowa z rur PE100 RC Dn225mm – 819,3m; 
b) sieć wodociągowa z rur PE100 RC Dn160mm – 0,4m; 
c) sieć wodociągowa z rur PE100 RC Dn160mm – 82,2m (wykonana metodą krakingu);  
d) sieć wodociągowa z rur PE100 RC Dn110mm – 27,8m; 
e) sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Dn160mm – 8,7m; 
f) sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Dn125mm – 7,5m; 
g) sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Dn110mm – 4,4m; 
h) sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Dn90mm – 25,8m; 
i) przyłącze wodociągowe z rur PE100 SDR17 Dn110mm – 6,4m; 
j) przyłącza wodociągowe z rur PE100 Dn50mm – 20,9m; 
k) przyłącza wodociągowe z rur PE100 Dn32mm – 14,2m;  
l) rura ochronna PE RC Dn250mm, L=15,3m, 1 szt.; 
m) rura ochronna PE RC  Dn280mm, L=13,0m, 1 szt.; 
n) rura ochronna PE RC Dn355mm, L=31,6m, 4 szt.; 
o) studnia pomiarowa Dn1500mm (bez przepływomierza); 
p) punkty węzłowe – zgodnie z DP; 
q) hydrant nadziemny – 1 szt. 
 

1.3.2 Prace towarzyszące  
Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do 
robót tymczasowych. Do prac towarzyszących należą między innymi:  
- obsługa geodezyjna, 
- prace projektowe z uzgodnieniami,  
- dokumentacja fotograficzna terenu budowy, 
- nadzór geotechniczny, 
- nadzór hydrogeologiczny, 
- nadzór archeologiczny, 
- nadzory użytkowników uzbrojenia terenu, 
- prace laboratoryjne i badawcze, 
- ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,  
- kontrola sieci kanalizacyjnej kamerą TV wraz z raportem,   
- opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
 

1.3.3 Roboty tymczasowe 
Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych 
zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane lub 
zanikają po wykonaniu robót podstawowych. Do robót tymczasowych należy zaliczyć między 
innymi: 

- tymczasowe odwodnienie wykopów na czas realizacji prac,  
- umocnienie ścian wykopów,  
- drogi tymczasowe,  
- zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych, 
- zabezpieczenie drzew, krzewów i pozostałej zieleni, 
- prowizoryczne uzbrojenie terenu, 
- deskowanie budowli, 
- organizację ruchu zastępczego,  
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- organizacja terenu budowy i zaplecza, 
- wykonanie tablic informacyjnych budowy,  
- zabezpieczenie terenu budowy i terenów, z których będzie korzystał Wykonawca lub jego 

dostawcy 
 

1.3.4 Opis terenu inwestycji 
 
Inwestycja realizowana będzie na terenie miasta Świdnica, woj. dolnośląskie. 
Przebudowę sieci wodociągowej zaplanowano na terenach: 

 Publicznych - w pasach drogowych a także na terenach niezbudowanych przyległych do 
pasów drogowych jako elementy komunikacji lub zagospodarowania zielenią.  
Drogi znajdują się w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
Prezydenta Miasta Świdnica.   

 Prywatnych – przebudowywany odcinek sieci wodociągowej wykonany metodą 
bezwykopową „crackingu” oraz przepinane przyłącza wodociągowe.  

 
Istniejące uzbrojenie obszaru inwestycji stanowią sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci 
wodociągowe i gazowe, sieci ciepłownicze oraz kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.  
 
Teren niniejszego opracowania objęty jest ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: 

 Uchwała nr XXVII/306/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 stycznia 2017r.  
 Uchwała nr XLI/495/02 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 czerwca 2002r. 
 Uchwala nr X/109/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 2 lipca 2007r. 

 
Rejon inwestycji: 

 nie koliduje z rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi oraz innymi obiektami i 
obszarami podlegającymi ochronie konserwatorskiej; 

 nie znajduje się w obszarze szkód górniczych; 
 nie wymaga wycinku lub przesadzeń drzew.  

 
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI 
 
Budowa podziemnych przewodów wodociągowych oraz ich uzbrojenia – zagłębionych obiektów, 
nie zmieni stanu zagospodarowania terenu. 
Technologia wykonania przewiduje doprowadzenie teren do stanu pierwotnego po realizacji 
inwestycji.  
 
WARUNKI GRUNTOWO – WODNE TERENU OPRACOWANIA 
 
Dla omawianego zadania w październiku 2019 roku sporządzona została opinia geotechniczna 
określająca warunki gruntowo – wodne dla projektu przebudowy sieci wodociągowej na ul. 
Zamenhofa na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Armii Krajowej w mieście i gminie Świdnica, 
powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.  
Dla realizacji zamierzonego celu wykonano siedem otworów badawczych do głębokości 3,0k p.p.t. 
oraz jeden otwór do głębokości 5,0 m p.p.t. 
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Warunki  gruntowo wodne zostały opisane w Projekcie budowlanym oraz w ST-01-RZ.  
 

1.4 Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy 

 
 Laboratorium - laboratorium badawcze lub pomiarowe (drogowe lub inne), 

zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót 

 
 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 

 
 Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Projektu Budowlanego, na 

podstawie którego wydano pozwolenie na budowę 
 

 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od 
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 
budowlany jest stosowany (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004 r. Dz.U.2019.266 t.j. z dnia 2019.02.12).  
 

 Europejska aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania uzależnioną od 
spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 
budowlany jest stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (zgodnie z 
Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. – Dz.U.2019.266 t.j. z dnia 
2019.02.12.). 

 
 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. – 
Dz.U.2019.155 t.j. z dnia 2019.01.25 ) 

 
 Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób budowlany 
jest zgodny z Polska Normą wyrobu albo aprobatą techniczna (zgodnie z Ustawą o 
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz.U.2019.266 t.j. z dnia 2019.02.12). 

 
 Certyfikat zgodności  – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi 
wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. - 
Dz.U.2019.155 t.j. z dnia 2019.01.25 ). 

 
 Oznakowanie CE – oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu 

jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami (zgodnie z Ustawą o systemie oceny 
zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. Dz.U.2019.155 t.j. z dnia 2019.01.25 ). 



Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Zamenhofa na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Armii Krajowej w  
Świdnicy 

 

7 
 

 
 Znak budowlany – zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie odpowiedniego stopnia 

zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatą techniczną (zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 
r - Dz.U.2019.266 t.j. z dnia 2019.02.12). 

 
 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi przez 

Kierownika Budowy zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz z 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  

 
 Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz jej elementów e towarzyszących. Pas drogowy może 
również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze.  

 
 Pozwolenie na Budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego; 

 
 ST, Specyfikacja - wyrażenia te są równoznaczne z określeniem STWiOR - Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z 
dnia 2018.10.16) projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się więc 
stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe 
urządzeń i wyrobów, użyte w dokumentacji projektowej, powinny być traktowane jako definicje 
standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. 
 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający nie jest właścicielem wszystkich działek, na których będą prowadzone roboty. 
Zamawiający w terminie określonym w załączniku do oferty przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze kontraktu.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające oraz opiniujące jak również przez właścicieli terenów, na którym prowadzone będą 
roboty budowlane. 
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokonana aktualizacji tych uzgodnień 
na swój koszt. 
 

1.5.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
a) Dokumentacja projektowa Zamawiającego (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
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funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.) stanowi Część IV Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  
Dokumentacja projektowa składa się z: 

 Projektów budowlanych 
 Projektów wykonawczych 
 Przedmiaru robót 
 Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - dołączona do Projektu 

budowlanego 
 Dokumentacji geotechnicznej  

 
b) Dokumentacja Projektowa (stanowiąca załącznik do Pozwolenia na Budowę) będąca w 
posiadaniu Zamawiającego 
Zamawiający posiada Projekt Budowlany ( w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) wraz z 
Pozwoleniem na Budowę. 
 
c) Dokumentacja projektowa Wykonawcy - do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny 
kontraktowej 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować takie dokumenty i dokumentacje, 
jakie są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za niezbędne do prawidłowej 
organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia odpowiednio wyprzedzająco w stosunku do terminów ich wykorzystania w realizacji 
zadania. 
Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca w szczególności powinien uwzględnić koszty opracowania: 

- Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy 
- projektów (rysunków i opisów) robót tymczasowych (np. drogi tymczasowe, 

komory robocze dla przecisków/przewiertów) 
- rysunków warsztatowych i obliczeń dla elementów przez siebie opracowywanych,  
- projektów (rysunków i opisów) robót montażowych,  
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- harmonogramów robót, 
- sprawozdań i opracowań  kontrolnych  

 
d)  Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych robót, w tym również: 
 dokumentację geodezyjną – w szczególności szkice z tyczenia i kontroli położenia 

poszczególnych elementów i obiektów, szkice polowe powykonawcze oraz inwentaryzację 
powykonawczą, 

 dokumentację powykonawczą (wymaganą także w uzgodnieniach wydanych przez właścicieli 
poszczególnych sieci i obiektów), 

 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji 
projektowej Zamawiającego wynikłe w trakcie realizacji robót. Ewentualne zmiany muszą być 
prawnie i formalnie usankcjonowane. Do całości dokumentacji powykonawczej zostaną dołączone 
ocenione przez Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Operatorów poszczególnych sieci, raporty z 
przeprowadzonych badań i kontroli.  
 
Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu 2 kpl. dokumentacji powykonawczej ( w tym 
instrukcje) w wersji papierowej i 1kpl nagrany na płytę CD (nagrania plików w edytowalnych 
wersjach elektronicznych) oraz tyle egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, ile wynika z 
wymagań w uzgodnieniach, jeżeli takie wymagania występują. 
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Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do przeglądu przed 
rozpoczęciem prób końcowych. 
 

1.5.3 Zgodność robót ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową 
 
Specyfikacje, dokumentacja projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. 
zm) oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część kontraktu, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów umowy obowiązuje 
kolejność ustalona, a mianowicie: 1-DP, 2-ST, 3-Przedmiar robót.   
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z ST i DP. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub DP i nie zostaną 
wyprzedzająco zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót  
 

1.5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy (plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz pozostałych terenów wykorzystywanych do realizacji 
zadania  w czasie wymaganym kontraktem.  
W szczególności Wykonawca: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(b) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przed ich zastosowaniem 
przez Inspektora Nadzoru i jednostki kompetentne w dziedzinie organizacji i 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

(c) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Ponadto Wykonawca zamontuje tablice 
informacyjne wynikające z przepisów prawa budowlanego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Tablice po przejęciu robót będą zdemontowane. Wymagania odnośnie tablic 
informacyjnych przedstawiono w p.1.5.4.2. 

 (d) W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie usuwać wszelkie zniszczenia i 
zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębię terenu budowy i terenów wykorzystywanych w 
związku z budową. 
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 (e) Wykonawca w ramach kontraktu po zakończeniu robót jest zobowiązany do  likwidacji 
terenu  budowy jak również do jego uporządkowania oraz uporządkowania terenów 
wykorzystywanych w związku z budową.  

 
1.5.4.2 Tablice informacyjne – wymagania i wzory 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na granicach terenu budowy tablice informacyjne. Powinny 
być to tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego. 
 

1.5.4.3 Inne obowiązki Wykonawcy po przejęciu terenu budowy 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w punktach: 
1.5.4.5.1 i 1.5.4.5.2. nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz odpowiedzialność 
za ochronę punktów pomiarowych do chwili ukończenia robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
 

1.5.4.4 Uzgodnienia i powiadomienia 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń 
i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami projektu 
budowlanego) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót. 
Kopie powiadomień przedłoży Inspektorowi Nadzoru w celach archiwalnych. 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień w tym wszystkie 
konieczne nadzory (poza nadzorem inwestorskim) oraz odbiory techniczne. 
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój 
koszt. 
W szczególności Wykonawca: 

- powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach, 

- opisze udostępniony teren  
- powiadomi właścicieli dróg i uzgodni prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie z p. 

1.5.13., 
- uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami terenów, 
- na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę od odpowiedniej jednostki na 

odprowadzenie wód z wykopów, 
- uporządkuje i przywróci do stanu poprzedniego teren budowy i pozostałe 

wykorzystywane tereny, z zastrzeżeniem odpowiedniego odtworzenia nawierzchni ciągów 
jezdnych i pieszych, 

- po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemne oświadczenie od 
właścicieli lub administratorów terenów, na których prowadzone były roboty budowlano-
montażowe, że nie wnoszą żadnych roszczeń, co do odtworzenia terenu lub zgadzają się 
na prace kompensujące skutki prowadzenia robót,.  

 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów. 
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1.5.4.5 Zaplecze i media 

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. Wszystkie 
sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. W 
cenie kontraktowej będą ujęte także wszelkie skutki lokalizacji zaplecza poza terenem budowy, w 
tym m. in. związane z korzystaniem z dróg przejazdu pomiędzy zapleczem a terenem budowy i ich 
niszczeniem oraz utrudnieniami w ruchu drogowym związanymi z ruchem pojazdów budowy. 
Wykonawca nie może lokalizacji zaplecza i jej skutków wykorzystywać jako argumentu w żadnych 
kwestiach realizacyjnych, łącznie z czasem budowy i jej kosztami, nawet pośrednimi. 
W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów energetycznych na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, 
gaz i gazy techniczne, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie 
opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzenia ternu i 
urządzeń do stanu pierwotnego po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych zgód, pozwoleń i 
zezwoleń. 
 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkich 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie na ukończenie robót Wykonawca będzie w szczególności: 
 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 t.j. z 

dnia 2018.08.23) 
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 

t.j. z dnia 2018.04.27) i aktów wykonawczych, 
 stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. z 

dnia 2019.04.16) i aktów wykonawczych, 
 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ((tekst jednolity  Dz.U. 2014 poz. 112), 
 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800); 

 podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, odpadami, ściekami lub 
substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru, 
d) zanieczyszczeniem środowiska  
e) nadmiernym hałasem 
f) osuwaniem gruntu 
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Drzewa i krzewy znajdujące się w bliskim sąsiedztwie wykonywanych prac a nie wskazane do 
karczowania należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. Prace ziemne oraz inne prace związane z 
wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych prowadzone w obrębie bryły 
korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub zadrzewionych powinny być wykonywane 
w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem 
specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni. 
Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy zlecić specjalistycznej firmie. 
Prace te winny być udokumentowane, a dokumentacja winna wchodzić w skład dokumentacji 
powykonawczej. 
Wszelkie koszty wynikłe z wycinką istniejących drzew, karczowaniem krzewów oraz 
zabezpieczeniem zieleni poniesie Wykonawca.  
 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z Ustawą z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2018.620 t.j. z dnia 2018.03.27). 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy i baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste, żywice, rozpuszczalniki, tkaniny szklane) mogą być użyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej, jeśli wynika to z dokumentacji tych wyrobów lub 
przepisów prawa. 
 

1.5.8 Ochrona własności  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie odpowiednią rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy lub w zakresie wynikającym z budowy oraz 
powiadomić odpowiednio wyprzedzająco właścicieli/użytkowników urządzeń podziemnych o 
zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca powiadamia także Inspektora Nadzoru przedstawiając 
mu dowody powiadomienia jednostek branżowych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji lub ujawnienia instalacji nie wykazanych na mapach do celów projektowych użytych do 
opracowania dokumentacji (Projektu Budowlanego) lub nie wskazanych w uzgodnieniach, 
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Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, jeśli nie 
będzie sam naprawiał. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje 
działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i nie 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Analogiczne zasady dotyczą także innego mienia nieruchomego i ruchomego umieszczonego na 
terenie budowy, na terenie zaplecza i na obszarach objętych działalnością wykonawcy w związku z 
wykonywanym zadaniem (nawet jeśli nie dotyczy ona prowadzonych robót). 
 

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomiony Inspektor Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich szkód z tym związanych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 
 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05) - Dział 

Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy”  
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003. 47.401); 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U.2003.169.1650 z z późn. zm) 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.2003.120.126).  

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 materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty przejęcia robót.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do daty przejęcia tych robót. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas do przejęcia robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
Dopuszcza się wykorzystywanie elementów zadania do celów, jakim ma służyć zadanie jeszcze 
przed przejęciem robót na podstawie porozumienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a 
jeśli przejęcie robót przedłuża się z winy Wykonawcy – na postawie jednostronnego oświadczenia 
Zamawiającego. 
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1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
O terminie rozpoczęcia i ukończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które 
należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając projekt, 
postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających 
zawarte w uzgodnieniach.  

 
1.5.13 Zajęcie dróg 

Przy realizacji kontraktu wystąpi konieczność zajęcia pasa drogowego.  
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na wejście z robotami w pas 
drogowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego 
projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego 
należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie prowadzenia robót, 
a w harmonogramie uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego 
zabezpieczenia.  
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości 
korzystania z dróg wraz z odpowiednim nim kierowaniem w przypadku zajęcia ich części przy 
wykonywaniu robót.  
W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14). 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg terminów i 
sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia i 
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o 
prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.  
Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i wynikającą z tego organizacją ruchu 
i działaniami z tym powiązanymi Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  
Po ukończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji oznakowania i zabezpieczenia 
robót związanych z organizacją ruchu zastępczego. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru stosownych dokumentów świadczących o należytym 
wykonaniu odtworzenia dróg i ciągów pieszych  oraz ich oznakowania. 
 

1.5.14 Zapewnienie dojazdów do posesji 
W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na 
których zlokalizowane są obiekty wymagające stałego dojazdu. W przypadkach konieczności 
przerwania ciągłości dojazdu do danej posesji, Wykonawca winien wdrożyć taką organizację 
robót, aby co najmniej kilka razy na dobę, w porach dostosowanych do trybu życia użytkowników 
danej posesji, umożliwić wjazd i wyjazd z niej. Organizacja musi zapewniać stałą możliwość 
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dojazdu służb ratunkowych (szczególnie poza godzinami pracy Wykonawcy) lub zapewniać środki 
techniczne zdolne do utworzenia takiej możliwości w okresie najwyżej kwadransa od zgłoszenia 
takiego żądania przez służby ratunkowe, Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, a także bez 
takich zgłoszeń, jeśli taka konieczność jest oczywista i widoczna powszechnie. 
 
 

1.5.15 Nadzór archeologiczny 
 
Zgodnie z wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w 
Wałbrzychu uzgodnieniu nr W/Arch.5183.345.2019.MK z dnia 21.10.2019r. trasa zamierzenia nie 
koliduje z rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi oraz innymi obiektami i obszarami 
podlegającymi ochronie konserwatorskiej.  
 

1.5.16 Odwodnienie wykopów 

Wykonawca na czas realizacji robót zobowiązany jest do zapewnienia stałego nadzoru 
hydrogeologa, który w trakcie trwania kontraktu będzie kontrolować warunki gruntowo-wodne 
oraz prawidłowość prowadzenia robót odwodnieniowych. Hydrogeolog będzie czuwał nad 
prawidłowym obniżaniem poziomu wody gruntowej w trakcie robót odwodnieniowych, aby nie 
spowodowały zmian w warunkach gruntowo-wodnych obszarów leżących poza terenem budowy. 
Każdy pobyt hydrogeologa na budowie musi zostać potwierdzony odpowiednim opisem 
określającym diagnozę zastanej sytuacji oraz podjęte decyzje i środki wykonawcze oraz zaradcze 
(jeśli te ostatnie będą zasadne – o czym zdecyduje hydrogeolog). Opis winien zostać 
przedstawiony Wykonawcy i Inwestorowi.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej (łącznie z 
niezbędnymi badaniami prowadzonymi w trakcie nadzoru) nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Koszt wykonania instalacji odwodnieniowej oraz odwodnienie wykopów (pompowanie wody) 
Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych, jak zapisano w poszczególnych specyfikacjach 
technicznych. 
 
 

2. MATERIAŁY 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót muszą spełniać wymogi stawiane 
wyrobom budowlanym przez Prawo Budowlane i Ustawę o wyrobach budowlanych. 
 

2.1 Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu robót. 
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2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 

2.3  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu uzgodnionym z władzami lokalnymi i zgodnym z przepisami 
prawa. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy może użyć tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, jeśli ich własności będą odpowiednie – wystarczające dla celów 
„zamiennych”. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
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2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań  prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykonawcy używany do robót 
powinien być zgodny z pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w innych 
dokumentach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
Wykonawca jest zobowiązany stosować sprzęt o odpowiednich parametrach, tak aby w razie 
prowadzenia prac, nie naruszyć konstrukcji budowli istniejących.  

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Jeśli te 
środki będą wpływać, lub będzie taka obawa, na jakość i stan bieżący dróg i terenów 
wykorzystywanych do transportu materiałów lub ich składowania lub przemieszczania i 
stacjonowania sprzętu i środków transportowych – Wykonawca zobowiązany będzie takie zamiary 
uzgodnić wyprzedzająco z gestorami dróg i terenów. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
odpowiednie zgody na piśmie i przekazać Inspektorowi Nadzoru ich kopie. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do żeglugi. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 
usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w 
przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym 
związane wykona na własny koszt. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca opracuje: 
 Projekt zagospodarowania placu budowy, składający się z części opisowej i graficznej, 
 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
 Projekt organizacji budowy, 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru 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. 
Ogólne warunki wykonania robót określone są specyfikacjach technicznych branżowych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1 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 pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 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 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z  kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 

6.2 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. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, 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. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.6 Jakość materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia spełniające 
wymagania określone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pełni zgodne z warunkami 
podanymi w ST. 
 
Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na 
podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie Ustawy o wyrobach i na 
zasadach w tych przepisach określonych nadają się do stosowania w rozumieniu Ustawy o 
wyrobach budowlanych. 
Wyroby takie muszą posiadać jeden z trzech dokumentów: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa 
- certyfikat zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega 

obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa) 
- deklarację zgodności z Polską Normą bądź aprobatą techniczną (jeśli nie podlega 

obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa i nie musi uzyskać certyfikatu 
zgodności). Wystawiając deklaracje producent potwierdza przeprowadzenie 
procedur badawczych, zgodność towaru z dokumentem odniesienia i bierze za to 
odpowiedzialność. Deklaracja powinna być wydana dla każdej partii wyrobu 
określonej w programie badań. 

Obowiązkowi temu nie podlegają jedynie wyroby niemające istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami 
sztuki budowlanej. 
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Każdy nowy wyrób budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie od dnia wejścia w życie Ustawy o wyrobach musi posiadać znak budowlany.  
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobów: 

- oznakowanie CE 
- oznakowanie polskim znakiem budowlanym 
- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób 

budowlany 
- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie wskazujące, ze zapewniono zgodność wyrobu 
budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami 

W przypadku materiałów, dla których są wymagane krajowe deklaracje zgodności, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać taką deklarację. 
Nieoznakowane mogą być wyłącznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności, przeznaczone do jednostkowego stosowania. 
 
Materiały i urządzenia mogą być badane przez Inspektora Nadzoru w dowolnym czasie.  
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów i/lub urządzeń z ST, to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone (nawet jeśli posiadają certyfikat, deklaracją 
zgodności, aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczna, krajową deklarację 
zgodności, ważną legalizację lub są opatrzone znakiem budowlanym). 

 
6.7 Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do przejęcia robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego pozwoleń, oraz technicznych elementów kontraktu,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części  robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodów, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, części robót i przejęcia 

robót,   
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
i ST, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robot, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów (dokumenty potwierdzające przydatność wyrobów 

budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodności), pobierania 
próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do książki obmiarów. 
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3), następujące dokumenty: 
 decyzja  zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
 protokoły przejęcia robót, 
 protokoły z narad i ustaleń,  
 korespondencja na budowie. 
 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 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 wycenionym przedmiarze robót (ofercie). 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Obmiar wykonanych robót będzie zatwierdzany w oparciu o szkice geodezyjne wykonane przez 
uprawnionego geodetę. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 

7.4 Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed przejęciem części robót lub przejęciem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny oraz będą trwale dokumentowane. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i 
dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a)  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  przejęcie części robót, 
c)  przejęcie robót, 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3 Przejęcie części robót 

Przejęcia części robot dokonuje się wg zasad określonych w subklauzuli.10.2. warunków ogólnych. 
 

8.4 Przejęcie robót  

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby końcowe 
przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się 
zakończyć wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed przejęciem robót.  
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu robót, w terminie 14 dni od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadamia o tym wszystkie organy, w 
stosunku, do których istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym. Kopie zawiadomień przekazuje równolegle 
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. 
 
Dla potrzeb przejęcia robót, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 
 dzienniki budowy i książka obmiarów, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,  
 dokumenty potwierdzające przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego 

zastosowania, 
 krajowe deklaracje zgodności,  
 orzeczenia o jakości materiałów, 
 dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
 wyniki badań i pomiarów elektrycznych , 
 sprawozdanie techniczne, 



Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Zamenhofa na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Armii Krajowej w  
Świdnicy 

 

25 
 

 inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. Wykonawca 
dokona stosownego rozeznania w tym względzie. 

 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót,  
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST 

przekazanych przez Zamawiającego, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 
W przypadku gdy, według Komisji odbiorowej, o której mowa w p.8.4. roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia robót, Komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin przejęcia robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja odbiorowa w porozumieniu z 
Wykonawcą. Jeśli propozycje Wykonawcy nie będą dostosowane do okoliczności lub potencjału 
produkcyjnego będącego w dyspozycji Wykonawcy, komisja może arbitralnie ustalić obowiązujące 
wykonawcę terminy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Formalne podstawy płatności określa odpowiednia część kontraktu. Rzeczową (merytoryczną) 
podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Cena (jednostkową lub ryczałtową w zależności od przyjętego systemu rozliczeń) pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w punkcie opisującym płatność w ST i w dokumentacji projektowej. 

 
Cena jednostkowa lub cena ryczałtowa pozycji będzie obejmować: 
 robociznę bezpośrednią, 
 wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, dojazd, ogrodzenie, zabezpieczenie itp.), budowa dróg 
dojazdowych, koszty dotyczące oznakowana robót (inne niż wymienione w tabeli A 
przedmiaru), wydatki dotyczące bhp, koszty wszelkich zabezpieczeń (w tym obiektów i 
zieleni), usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i 
ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 

 koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych kontraktem, 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie zgłaszania wad, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 c) (dokumentacja projektowa 

do opracowania przez Wykonawcę) 
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 Koszty związane ze spełnieniem wymagania opisanego w p.1.5.2 d) (dokumentacja 
powykonawcza) 

 Koszty związane ze spełnieniem wymagań punktu 1.5.4.1. i 1.5.4.2 
 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 
9.2 Podstawa płatności za zajęcie pasa drogowego 

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany do wykonania organizacji ruchu zastępczego i 
odpowiedzialny za utrzymanie objazdów w trakcie prowadzenia robót jak i do rozbiórki po 
zakończeniu robót, zgodnie z pkt. 1.5.13. Organizacja ruchu zastępczego zostanie wykonana 
zgodnie z uzgodnioną dokumentacją. 
Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej: 

 Koszty związane z organizacją ruchu zastępczego oraz utrzymaniem w trakcie realizacji robót, 
 Koszty związane z likwidacją organizacji ruchu zastępczego po wykonaniu prac (demontażu 

zabezpieczenia i oznakowania).  
 Opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z wszystkimi innymi opłatami administracyjnymi (np. 

opłaty skarbowe za złożenie wniosku)                                                                                                                                                                                               
 

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający.  
 

9.3 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymaganych kontraktem zostaną uwzględnione przez Wykonawcę 
w cenach jednostkowych jak zapisano w pkt. 9.1. 

 
9.4 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania wymaganych kontraktem zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
gwarancji zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych jak zapisano w pkt. 
9.1. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 
europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 
się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) (EN-
PN). Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami innych norm. 
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2002.169.1386 z późn. zm). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
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wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w  Warunkach wykonania i odbioru robót 
budowlanych (ST),. 
 

10.1 Akty prawne  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania polskiego porządku prawnego w całej jego 
rozciągłości – wszystkich aktów prawnych każdego rzędu, w tym prawa miejscowego i 
zwyczajowego. 
W trakcie realizacji zadania obowiązujące będą postanowienia bieżącej edycji lub poprawki, 
odnośnych norm i przepisów wymienionych w niniejszej ST.  
Niewyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. 
 
Ustawy: 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo Zamówień Publicznych / tekst jednolity Dz.U.2018 
poz. 1986, ze zmianami /  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186/ 
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. —  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1152; ze zmianami). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska / Dz.U.2018.799 t.j. z 

dnia 2018.04.27/ 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne / Dz.U.2018.2268 t.j. z dnia 2018.12.04 / 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 t.j. z 

dnia 2019.02.12) 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2018.620 t.j. z 

dnia 2018.03.27) 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z 

dnia 2018.10.30) 
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z 

dnia 2018.10.17) 
 Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.58 t.j. z 

dnia 2019.01.11)  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. —  o systemie oceny zgodności (Dz.U.2019.155 t.j. z 

dnia 2019.01.25) wraz z aktami wykonawczymi 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 t.j. z 

dnia 2019.04.18) 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16) 
 Ustawa z dnia 12 września 2002r. —  o normalizacji (Dz.U. 2015  poz. 1483) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j. z 

dnia 2019.04.10) 
 Ustawa z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne  (Dz.U.2019.755 t.j. z dnia 2019.04.25)  
 Kodeks Cywilny 
 Kodeks Postępowania Cywilnego 
 Kodeks Karny 

 
Rozporządzenia: 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego / 
Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09  /  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /tekst jednolity Dz.U. 2013 
poz. 1129 / 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/ 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
/DzURP z 2003r. nr 120, poz. 1126, z późn. zmianami /. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 
sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 
wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. / Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 / 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (DzU z 1995r. nr 25, poz. 133; z późn. 
zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie 
formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, 
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego / Dz.U. 2014 poz. 924/ 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego / Dz.U. 2014 poz. 1800 / 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity  Dz.U. 2014 poz. 112) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003r. nr 
47, poz. 401, z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. — w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy (DzU z 2002r. nr 191, poz. 1596; z późn. 
zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. — w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018.583 t.j. z dnia 2018.03.20 ) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 marca 2000 r. — w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2018.1139 
t.j. z dnia 2018.06.13) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. — w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity DzU z 2003 r. nr 169, 
poz. 1650 , z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 5 sierpnia 2005 r. —  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania 
mechaniczne ( DzU z 2005r.  nr 157, poz. 1318) 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 
Ochrony środowiska z dn. 10 lutego 1977 r. — w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych  
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (DzU  z 1993r. nr 96, poz.437, z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j. z dnia 2018.05.22) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego (DzU z 2001r. nr 138, poz. 1554; z późn. zmianami), 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie . (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06) 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(tekst jednolity  Dz.U. 2016 poz. 124) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (DzU z 2003r. nr 220, poz. 2181, z późn. 
zmianami) 
 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2009 r. — w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzU z 2009r. nr 144, poz. 1182; z późn. 
zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia 2017.04.14). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 
640),  

 10.2. Dokumentacja projektowa (DP) 

 
1/  PROJEKT BUDOWLANY „PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. ZAMENHOFA NA 
ODCINKU OD UL. SIKORSKIEGO DO UL. ARMII KRAJOWEJ W ŚWIDNICY” – styczeń 2020, - 
opracowanie Kolektor Serwis, 
 
2/  PROJEKT BUDOWLANY „PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. ZAMENHOFA NA 
ODCINKU OD UL. SIKORSKIEGO DO UL. ARMII KRAJOWEJ W ŚWIDNICY – ODCINEK W PASIE 
DROGOWYM DK35” – styczeń 2020, - opracowanie Kolektor Serwis, 
 
3/ PROJEKT WYKONAWCZY „„PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. ZAMENHOFA NA 
ODCINKU OD UL. SIKORSKIEGO DO UL. ARMII KRAJOWEJ W ŚWIDNICY” – luty 2020, - opracowanie 
Kolektor Serwis, 
 
4/ DG    DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA „Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża 
gruntowego określająca warunki gruntowo – wodne dla projektu przebudowy sieci wodociągowej 
na ul. Zamenhofa na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Armii Krajowej w mieście i gminie Świdnica, 
powiat świdnicki. Województwo dolnośląskie” – Kazimierz, październik 2019r., MANGEO usługi 
geologiczne i geotechniczne.   
 
 


