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1 WSTĘP 

Specyfikację techniczną ST-00, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych 
w pkt. 1.2. Wymagania ogólne zawartych w ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi specyfikacjami  technicznymi: 

Roboty budowlane branża sanitarna 
ST-S-01 Roboty pomiarowe (kod 71353200-9) 
ST-S-02 Roboty w zakresie burzenia (kod 45111100-9)) 
ST-S-03 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (kod 45111200-

0) 

ST-S-04  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków (kod 
45232440-8) 

 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków (kod 45232423-3) 
ST-S-05 Roboty w zakresie naprawy dróg (kod 45233142-6), roboty w zakresie nawierzchni 

(45233252-0)  
Roboty budowlane branża konstrukcyjna 
SST-B-01 Roboty ziemne – wykopy, 
SST-B-02 Ścianki szczelne, 
SST-B-03 Roboty fundamentowe, 
SST-B-04 Roboty zbrojarskie, 
SST-B-05 Wznoszenie ogrodzeń.  

1.1 Nazwa zamówienia 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ST- 00 „Wymagania ogólne” odnosi 
się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i przejęcia wszystkich robót, które zostaną 
wykonane w ramach zamówienia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej od Miejskiego Kąpieliska Ochla 
do ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze”. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem zamierzenia jest budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu 
miejskiego kąpieliska „Ochla”, zlokalizowanego przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze.  

Zakres opracowania obejmuje budowę przepompowni ścieków (tłoczni), kanalizacji sanitarnej tłocznej 
i odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Kąpielowej wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą.  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim na obszarze miasta Zielona 
Góra w jednostce ewidencyjnej 086201_1 na działkach: 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Szczegółowe prace towarzyszące i roboty tymczasowe dotyczące każdej branży określono  
w warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych grup robót.  

W odniesieniu do całości robót należy wykonać następujące prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 

• pomiary geodezyjne, 

• zajęcie dróg (oraz tymczasowe oznakowanie i tymczasową organizację ruchu), 

• montaż tablic informacyjnych 

obr. 0037 – Zielona Góra  – dz. nr 5/4, 

obr. 0038 – Zielona Góra  – dz. nr 623, 855/25, 854/28, 707. 
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oraz prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione w poszczególnych specyfikacjach 
technicznych odnoszących się do wszystkich rodzajów robót. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi.  

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym 
i prawnym, dotyczącym danego obiektu i technologii wykonani robót. Przy realizacji inwestycji należy 
zwrócić szczególną uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej oraz przepisów z tym związanych. 
 
Wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków 
Wykonawcy w tym zakresie należy w szczególności: 

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 

- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w art. 22 i art. 42 pkt. 
2 prawa budowlanego.  

1.4.1 Dokumentacja techniczna - projektowa 

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych 
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań. 
Zamawiający dysponuje dokumentacją opracowaną w następującym zakresie:  

projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego  

- projekt kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków – branża instalacyjna/sanitarna, 

- projekt posadowienia tłoczni ścieków, projekt budowy ogrodzenia – branża konstrukcyjna, 

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 
przez Inspektora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez 
Inspektora po uzgodnieniu z Projektantem.  

1.4.2  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast zawiadomić Inspektora, który dokona niezbędnych zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.  
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Realizowany obiekt ma spełniać wymagania określone w: 
a) dokumentacji technicznej, 
b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art. 7 pkt 1 prawa budowlanego), 
c) polskich normach, 
d) Aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do 

obrotu i stosowania w budownictwie. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.5. Informacje o terenie budowy  

Teren budowy przewidziany pod realizację inwestycji znajduje się w pasie dróg publicznych zbiorczych, 
lokalnych oraz w ścieżce pieszo-rowerowej, stanowiącej dojazd pożarowy nr 3, w bezpośrednim 
sąsiedztwie lasów oraz terenów o zabudowie jednorodzinnej i usługowej.  

Działka nr 5/4 obręb 0037, na której zaprojektowano przepompownię ścieków to teren parkingu 
miejskiego kąpieliska przy ul. Botanicznej w Zielonej Górze.  

Działka nr 623 obręb 0038 stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 1071F, klasy Z.  

Działa nr 707 obręb 0038 to pas drogi gminnej nr 104290F, klasy L.  

Działki nr 854/28, 855/25 obręb 0038 to przestrzeń publiczna, teren leśny oraz teren zieleni 
urządzonej – park leśny. Obszar ten przecina dukt leśny będący jednocześnie dojazdem pożarowym i 
ścieżką rowerową. 

 
Wykonawca w swoich robotach nie może wykraczać poza powyższe obszary za wyjątkiem: 

➢ transportu materiałów na i z terenu budowy; 

➢ obszarów wymaganych dla podłączenia rurociągów łączących istniejące instalacje  
i rurociągi. Działania takie ograniczone będą do obszarów o niezbędnej minimalnej powierzchni, 
na które wejście uzgadniane będzie z Inspektorem 

 
Organizacja możliwości dostępu do dowolnego obszaru leżącego poza granicami terenu budowy, 
określonego powyżej, jeśli miałby być wymagany, należy do obowiązków Wykonawcy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za zapewnienie niezbędnego dojazdu na teren budowy.  
Dla wszystkich istniejących dróg akceptuje się normalne zużycie wynikające z ustanowienia terenu 
budowy. Wykonawca zapewni, że żaden stosowany do robót sprzęt nie uszkodzi istniejących dróg 
utwardzonych ani żadnych istniejących obiektów. Wszystkie uszkodzenia powstałe z tego powodu 
zostaną naprawione przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca zanieczyści drogi dojazdowe, to doprowadzi 
je do stanu czystości. 

Wykonawca podczas wykonywania robót budowlanych uwzględni fakt, że prace wykonywane będą 
częściowo na terenie miasta, przy ruchu ulicznym, zarówno pojazdów, jak i pieszych.  

Sposób prowadzenia robót musi zapewnić utrzymanie ruchu i eksploatacji obiektów istniejących w 
rejonie prowadzenia robót. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST. 
Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych:  
1) dokumentacja projektowa – opis przedmiotu zamówienia,  
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
3) przedmiar robót (jako element pomocniczy). 
Wykonawca przed rozpoczęciem Robót wykona dokumentację fotograficzną terenu budowy (kopie 
dokumentacji fotograficznej – w wersji elektronicznej przekaże Inspektorowi. Jeżeli okaże się to 
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konieczne, Inspektor poleci wykonanie i załączenie do dokumentacji nagrań wideo, przedstawiających 
istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do 
stanu pierwotnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki  uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty objęte umową. 

1.5.2 Wytyczenie terenu budowy 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakończenia. 

 
Obsługa geodezyjna inwestycji obejmuje zakres prac jednostki wykonawstwa geodezyjnego począwszy 
od założenia osnów realizacyjnych poprzez wytyczenia i pomiary kontrolne  
do inwentaryzacji powykonawczej. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów geodezyjnych Robót i przestrzegania 
warunków wydanych przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej właściwy dla danego 
terenu (w tym przypadku jest to Departament Rozwoju Miasta – Biuro Geodezji  
i Katastru w Urzędzie Miasta Zielona Góra). 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ukończenia 
Robót i wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty osnów geodezyjnych i inne punkty i znaki geodezyjne zostaną 
zgłoszone przez Wykonawcę do Biura Geodezji i Katastru w Zielonej Górze lub odpowiednich 
jednostek. Ewentualne kary lub koszt odtworzenia tych punktów poniesie Wykonawca. 

Prace geodezyjne związane z budową reguluje w sposób jednoznaczny Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 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. 2020 poz. 1429). 

Czynności geodezyjne przed rozpoczęciem budowy obejmują wytyczenie w terenie  
i utrwalenie na gruncie, elementów określających usytuowanie w poziomie i posadowienie 
wysokościowe projektowanych obiektów, a w szczególności: 

- stałe punkty wysokościowe – repery. 
 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

- geodezyjną obsługę budowy obiektu (pomiary kontrolne), 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów. 

 
Koszty pomiarów geodezyjnych Wykonawca uwzględni w cenie tego elementu Robót, którego dotyczą. 

1.5.3 Zajęcie i utrzymanie terenu budowy 

1.5.3.1  Zajęcie terenów dróg, warunki organizacji ruchu  

Przy realizacji umowy wystąpi konieczność zajęcia dróg.  

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca, na swój koszt, we własnym imieniu i na własną 
odpowiedzialność, uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w zakresie dróg publicznych 
przebiegających w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra  
– w Departamencie Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra, zgodnie z: 

• Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,  

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków 
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udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, 

• Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. 

• z procedurą wymaganą przez Departament Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra. 

Obowiązek uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i związane z tym formalności i opłaty należą do 
Wykonawcy robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu   
i jego uzgodnienia z Departamentem Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra i innymi 
odpowiednimi instytucjami. 

Oznakowanie robót (materiały na przegrody, barierki, oznakowanie placu budowy) należy wykonać 
zgodnie z projektem organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawcę robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem/administratorem dróg terminów 
i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach, zabezpieczenia i oznakowania robót 
oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach 
i wynikających z tego utrudnieniach.  

Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania 
z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót.  

W tym zakresie Wykonawca powinien dostosować się do przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach i wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z póź. zm). 

1.5.3.2  Zajęcie innych terenów 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielami innych terenów, na których realizowane 
będą roboty związane z realizacją inwestycji, terminów i sposobu wykonania wszystkich prac 
prowadzonych na tych terenach. 

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 w/w terenów Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własnym staraniem. 

1.5.3.3  Utrzymanie terenu budowy.  
Czystość Terenu Budowy  
Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku, zwracając szczególną uwagę na 
ochronę i zachowanie lokalnych cech środowiska naturalnego i miejscowych siedlisk. 
Drogi publiczne, które prowadzą na teren budowy i są wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny 
być utrzymywane w czystości, wolne od odkładów i śmieci. Jeżeli Wykonawca będzie zanieczyszczał 
drogi dojazdowe, to będzie je regularnie zamiatał i zmywał.  
W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania terenu budowy w czystości Inspektor 
zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego 
obciążony kosztami w czasie trwania umowy. 

Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Tablice informacyjne  
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne. Powinny być to tablice 
informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi 
w tym zakresie. Tablice te dostarcza Wykonawca. 
Pozyskanie terenu i zezwolenie na montaż tablic, sposób montażu (konstrukcja wsporcza) oraz opłaty 
za umieszczenie tablicy są obowiązkiem Wykonawcy i stanowią koszt Wykonawcy. 
Tablice należy zamontować w momencie faktycznego rozpoczęcia robót. 

1.5.4  Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót w szczególności:  
1. utrzyma warunki bezpieczeństwa 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,  

2. fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem przez umieszczenie tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,  

3. w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych,  

4. wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa,  

5. wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed 
uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 
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 powiadamiany Inspektor. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy 
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora. 

 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 

1.5.5  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Przy wykonywaniu niezbędnych robót ziemnych należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie 
znajdujące się w rejonie realizacji inwestycji. Wykonanie robót ziemnych w rejonie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego oraz nadzór nad ich przebiegiem uzgodnić z właścicielami tego uzbrojenia. O 
terminie przystąpienia do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich użytkowników 
sieci i wraz z nimi zlokalizować w terenie położenie uzbrojenia. Przestrzegać ściśle warunków 
określonych w uzgodnieniach branżowych. 
Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasą projektowanych sieci należy odpowiednio 
zabezpieczyć i podwiesić w miejscach ich odkrycia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
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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 robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych Wykonawca powiadomi wszystkie 
instytucje, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które, uzgadniając 
Dokumentację Projektową, postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie wymogi 
instytucji uzgadniających wynikające z uzgodnień.  

Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przed przystąpieniem do robót ponosi 
Wykonawca. Wyjątek stanowią tereny, na których zaprojektowano nowe zagospodarowanie, które 
należy wykonać zgodnie z projektem. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu jest uszkodzone lub 
zdewastowane, Wykonawca jest zobowiązany podczas przekazywania placu budowy sporządzić 
inwentaryzację uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egz. tej dokumentacji przekazać 
Zamawiającemu. 
Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest właściwe zorganizowanie i przygotowanie prze 
Wykonawcę placu budowy wraz z zapleczem technicznym i socjalnym dla pracowników.   

1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca będzie:  
1. przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego,  

2. stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy i 
będzie miał szczególny wgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 
dojazdowych i zachowanie środków ostrożności przed zanieczyszczeniami powietrza pyłami i 
gazami oraz możliwością powstania pożaru.  

3. 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. 

4. usunie wszelkie odpady i śmieci z terenu budowy i zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach. 
Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w 
Polsce Ustawą o odpadach Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za 
prawidłowe gospodarowanie odpadami, a także musi spełnić wszystkie wymagania Ustawy i idące 
za tym formalności związane z wytwarzanymi odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” 
rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi 
działaniami. Wywóz ścieków i odpadów z terenu budowy, Wykonawca winien prowadzić za 
pośrednictwem podmiotów uprawnionych do prowadzenia tego typu działalności w trybie ustawy 
o utrzymaniu porządku w gminach. 

5. Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót 
możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone  
w tłumiki. W normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w 
dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, 
które winny być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Użycie maszyn nocą jest dopuszczalne tylko za 
zgodą Inspektora. Poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt nie powinien przekraczać na granicy 
Terenu Budowy wartości 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Wykonawca będzie miał 
obowiązek przedstawienia obliczeń wykazujących, że poziom hałasu na granicy Terenu Budowy 
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spełnia wyżej wymienione warunki. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek 
miejscu wykonywania Robót nie może nigdy przekroczyć 65 dB. 

6. Prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić zgodnie z 
uzgodnieniem zarządcy zieleni miejskiej.  

1.5.7 Warunki bezpieczeństwa pracy  

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie zarówno przed rozpoczęciem jak i w trakcie realizacji 
robót właściwych pod względem BHP warunków pracy. Wykonawca musi sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2023 r. 
 
Wszystkie instrukcje i zalecenia producenta, dotyczące użytkowania materiałów oraz stosowania, 
montażu lub instalowania urządzeń i maszyn, powinny być ściśle przestrzegane. 
Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom podczas używania narzędzi 
ręcznych zasilanych elektrycznie albo materiałów powodujących powstawanie drobnego pyłu. 
Powinny zostać podjęte  wszystkie zalecone środki zabezpieczające. 

1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, 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 wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat robót albo przez personel wykonawcy.  

1.5.9 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia terenu na zaplecza główne i pomocnicze dla 
Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. 
Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w Cenie Umownej. 

Media do celów budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie, na swój koszt  
i na własną odpowiedzialność.  
Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów 
(energia, woda, odprowadzenie ścieków) do celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we 
własnym zakresie i uwzględni w Cenie umownej.  
Warunki dostawy wody Wykonawca zobowiązany jest ustalić indywidualnie. 
Warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej i telefonicznej Wykonawca zobowiązany jest ustalić 
indywidualnie. 

Gromadzenie i wywóz nieczystości stałych oraz energię cieplną Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić sobie we własnym zakresie. 

Wykonawca poniesie wszystkie opłaty na rzecz dostawców mediów i usług. 
Ceny energii wg cennika ENEA S.A.  
Ceny wody i ścieków wg cennika „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.  
w Zielonej Górze (www.zwik.zgora.pl). 

1.6 Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 
zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania 

W Zapytaniu Ofertowym poniższe terminy posiadają następujące znaczenie:  
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• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona  
do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

• Inspektor -  osoba reprezentująca Zamawiającego do wykonania usług, związanych 
z nadzorowaniem inwestorskim robót objętych niniejszą umową. 

• Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, 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. 

• Krajowa ocena techniczna - Jest to udokumentowana, pozytywna ocena właściwości 
użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie 
z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez 
obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Krajowe oceny techniczne zastąpiły 
aprobaty techniczne.  

• Europejska ocena techniczna - jest to udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym 
europejskim dokumentem oceny (EDO). 

• Deklaracja właściwości użytkowych – zawiera informacje o właściwościach użytkowych wyrobu 
w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, określonych w odpowiedniej 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej. Dokument ten jest podstawą do umieszczania na 
wyrobie oznakowania „CE”. Jego sporządzenie jest konieczne do wprowadzenia wyrobu na 
rynek. 

• Znak budowlany - znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony tym znakiem może być 
udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych. Przez 
umieszczenie znaku budowlanego na wyrobie budowlanym producent ponosi 
odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, 
wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych i oraz w przepisach odrębnych, mającymi 
zastosowanie do tego wyrobu. 

• PZJ - Program Zapewnienia Jakości - dokument, który Wykonawca przedłoży Inspektorowi do 
akceptacji przed rozpoczęciem Robót, opisujący szczegóły wszystkich procedur i dokumentów 
potwierdzających przestrzeganie ustanowionego przez Wykonawcę systemu zapewnienia 
jakości w celu wykazania stosowania się do wymagań kontraktu. 

 
Wykonawca używać będzie tej terminologii we wszelkiej korespondencji, dokumentach  
i rysunkach. 

2. Materiały 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Przy wykonywaniu Robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby i urządzenia  dopuszczone 
do obrotu i odpowiadające wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz 
zatwierdzone przez Inspektora.   
Wszelkie zastosowane urządzenia oraz wyposażenie przepompowni powinny spełniać wymagania 
rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady UE w sprawie wyrobów budowlanych.  
Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz 
powinny odpowiadać: 

• Polskim Normom wyrobów, 

• Wymaganiom Dokumentacji Projektowej, 

• Wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  
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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 aprobaty 
techniczne i świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 

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. 

Cechy materiałów i elementów budowy muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, to takie 
materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany zakres robót 
rozebrany na koszt Wykonawcy.  

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 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. 
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 po 
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 umowy lub wskazań Inspektora. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

2.4 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. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z ofertą 
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym umową. Używany sprzęt przez wykonawcę musi 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami jego użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie wariantowego 
sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem 
gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy będą na polecenie inwestora usunięte z placu budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną 
obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 



„Budowa kanalizacji sanitarnej od Miejskiego Kąpieliska Ochla do ulicy Kąpielowej w Zielonej Górze” 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

ST-00 - Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (45000000-01) 
 

14 

 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Przedmiot umowy realizowany będzie 
w czynnym obiekcie, w związku, z czym do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zabezpieczenie 
miejsca prowadzenia robót w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla przebywających 
tam osób. Prace hałaśliwe i uciążliwe dla pracujących tam osób należy wykonywać w godzinach 
uzgodnionych z Zamawiającym.  

6. Kontrola jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założona 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. Przed 
zakończeniem systemu kontroli inwestor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

6.1 Program Zapewnienia Jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z dokumentacja projektową, ST 
i poleceniami Inwestora. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
część ogólną opisującą:  

1. organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót),  

2. organizację ruchu wraz z oznakowaniem robót,  

3. zasady BHP,  

4. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami),  

5. system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,  
część szczegółową zawierającą:  

1. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,  

2. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.  

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

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, inwestor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych 
robót z Dokumentacją Projektową, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 
i pomiarów. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom dokumentacji 
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projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

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 Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaakceptowanych. 

6.5 Jakość materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST 
w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

6.6 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

1. datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

2. datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

3. uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

5. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,  

6. uwagi i polecenia Inspektora,  

7. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

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

9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
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10. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

11. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

12. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

13. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  

14. inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inwestora.  

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

• zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia robót budowalnych, 

• protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń,  

• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 Obmiar robót 

Przedmiot umowy rozliczony zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach 
przetargowych. 
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.  

8. Odbiór robót  

Podstawą odbioru robót budowlanych będzie faktycznie zrealizowany zakres robót oraz niezbędne 
dokumenty. 

Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu.  

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 
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i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 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. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Przy odbiorze częściowym powinny 
być dostarczone następujące dokumenty:  

1. dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót,  

2. Dziennik Budowy,  

3. dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy o wykonanie robót, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora 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 odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach umownych.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego  

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

2. Specyfikacje Techniczne,  

3. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i legających zakryciu, 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

4. Dzienniki Budowy,  

5. wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z ST i PZJ,  

6. atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

7. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :  
1. zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej,  

2. protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  

3. aktualność Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia.  

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami.  

Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności  

Warunki płatności określa umowa o wykonanie robót.  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie Wykonawcy. Pozostałe dane zgodnie 
z ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegółowe płatności będą przedstawione w umowie. 

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu muszą 
być ujęte w cenie elementów dotyczących robót podstawowych. 

Do robót towarzyszsących zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń umownych nawet w 
przypadku jeśli nie są wymienione w umowie, a w szczególności: 

• utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

• pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 

• działania ochronne zgodne z warunkami bhp, 

• doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 

• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 

• utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

• zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 

• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 
wykonywanych przez Wykonawcę, 

• usuwanie odpadów do 1m3, nie zawierających substancji szkodliwych, 

Do robót specjalnych zalicza się w szczególności: 

• działania związane z usuwaniem szkodliwych substancji, 

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy 
o podwykonawstwie, 

• działania zabezpieczające przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiębiorstw 

• specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek warunków atmosferycznych, 
powodzi, wód gruntowych itp. 

• specjalne badania materiałów i elementów budowlanych dostarczonych przez zleceniodawcę, 

• ustawienie, utrzymanie i usuniecie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie np. 
ogrodzeń, rusztować ochronnych, budowli pomocniczych, oświetlenia, 
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• działania specjalne związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i zabytków, 

• usuwanie przeszkód 

• zabezpieczenie przewodów, rurociągów, kanałów, linii kabli, kamieni granicznych, drzew, roślin 
itp. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

10. Przepisy związane 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe,  
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami lub 
odpowiednimi normatywami krajów UE lub beneficjantów programu ISPA w zakresie przyjętych przez 
polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
norm przy wykonywaniu robót określonych w umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Jeśli któreś z przywołanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym norm/aktów prawnych zostało 
uchylone, to Wykonawca zobowiązany jest do stosowana aktualnych norm/aktów prawnych 
zmieniających daną normę/akt prawny.  

 


