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WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być
przestrzegane przez Wykonawcę robót, stosowane w ścisłym powiązaniu ze
Szczególnymi Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich
obiektów i elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
wykonywanych w ramach robót remontowych.
W przypadku wystąpienia niezgodności ST z ogólnymi lub szczegółowymi warunkami
kontraktu przewaŜające znaczenie będą miały warunki określone w kontrakcie.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez
F.I.B. IN-TEC Plan i opisuje zasady rozwiązań techniczno-materiałowych określonych w
projekcie budowlanym.
Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ, szczegółowy wykaz materiałów
zawierających specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów gwarancyjnych lub
aprobat technicznych, wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, wykaz pracowników
kierujących robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający informacje o
kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania
robotami, obsługi sprzętu, maszyn i środków transportu jak równieŜ informacje dotyczące
szkoleń i instruktaŜy w zakresie BHP.
Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają akceptacji
Inspektora nadzoru.
1.3. Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne naleŜy stosować łącznie z niŜej wymienionymi Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi.
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
1. Okna, drzwi
1.1. Okna PCV cpv25234100-1
2. Roboty tynkarskie cpv45410000-4
2.1. Tynki cienkowarstwowe
2.2. Tynki cementowo-wapienne
3. Roboty okładzinowe cpv45432210-9

4. Roboty malarskie cpv45442100-8
4.1. Roboty malarskie

1.4. Określenia podstawowe i skróty
Ilekroć w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;
c) obiekt małej architektury;
- budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleŜy przez to rozumieć budynek wolno
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcje samodzielną całość, w
którym dopuszcza wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej
30% powierzchni całkowitej budynku,
- -budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury; jak lotniska, grogi linie kolejowe, mosty estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojące maszyny antenowe, wolno stojące trwale związane z
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki a takŜe części budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części podmiotów
składających się na całość uŜytkowania,
- obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figurki,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,
huśtawki, drabinki, śmietniki
- robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowlę, a takŜe prace polegające na
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
- remoncie – naleŜy prze to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących
bieŜącej konsekwencji.
- urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczeniu lub
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
śmietniki,
- teren budowlany – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – naleŜy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawem rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonania robót budowlanych,

-

-

-

pozwoleniu na budowę – naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ
budowa obiektu budowlanego,
dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenia na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu –
takŜe dziennik montaŜu,
dokumentacji powykonawczej – naleŜy prze to rozumieć dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć dokument stwierdzający przydatność
wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania,
budynku – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany trwale związany z gruntem,
wydzielony za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
budowie – naleŜy przez to rozumieć miejsce wykonania obiektu budowlanego,
długości obiektu – naleŜy przez to rozumieć odległość między zewnętrznymi krawędziami
budowli lub budynku,
drodze - naleŜy przez to rozumieć wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdów oraz pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć droga specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu,
dzienniku budowy – naleŜy prze to rozumieć opatrzony pieczęcią Organu Administracji
zeszyt, z ponumerowanymi stronami słuŜącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, zarejestrowania dokonywanych odbiorów
robót, przekazywania poleceń i inne technicznej korespondencji pomiędzy Inspektorem
nadzoru, projektantem i wykonawcą,
kierowniku budowy – naleŜy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez wykonawcę,
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,
konstrukcji nośnej – naleŜy przez to rozumieć część obiektu oparta na podporach,
tworząca ustrój niosący dla przeniesienia obciąŜenia stałego lub ruchomego,
eli wzmagaj tego Sycyegowe ST powzlaboratorium – naleŜy przez to rozumieć
laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,
materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót
zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznym, zaakceptowane przez
InŜyniera,
odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z
dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych,
obiektach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć stałe i tymczasowe budynki lub
budowle stanowiące bazę techniczno-uŜytkową w instalacje i urządzenia niezbędne do
spełnienia przeznaczonych funkcji,
podłoŜu – naleŜy przez to rozumieć grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod
nawierzchnią do głębokości przemarzania,
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polecenia Inspektora nadzoru – naleŜy prze to rozumieć wszelkie polecenia przekazywane
wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,
projektancie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będąca
autorem Dokumentacji Projektowej,
przedsięwzięciu budowlanym – naleŜy przez to rozumieć kompleksową realizację nowej
budowli lub całkowita modernizacja istniejącej,
rekultywacji – naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie prowadzenia zadania
budowlanego,
rozpiętości teoretycznej – naleŜy przez to rozumieć odległość między punktami podparcia,
szerokości całkowitej obiektu – naleŜy przez to rozumieć odległość między krawędziami
zewnętrznymi konstrukcji obiektu mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej,
obejmuje całkowitą szerokość konstrukcji ustroju niosącego,
zadaniu budowlanym – naleŜy prze to rozumieć część przedsięwzięcia budowlanego,
stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną
budowli lub jej elementu,
właściwym organie – naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
właściwości określonych w rozdziale 8,
wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wybór w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość uŜytkową,
organie samorządu zawodowego – naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r, Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami),
obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,
opłacie – naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną prze zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane prze właściwy organ,
rejestrze obmiarów – naleŜy przez to rozumieć akceptowaną przez Inwestora nadzoru
ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpis w rejestrze obiektów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego,
poleceniu Inspektora nadzoru – naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,
projekcie – naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej,
przedmiarze robót – naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem podaniem
ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

-

części obiektu lub etapie wykonania – naleŜy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i
moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji,
ustaleniach technicznych – naleŜy przez to rozumieć ustalenie podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające
Po przyjęciu ofert Inspektor nadzoru przekaŜe Wykonawcy dwa egzemplarze projektu
budowlanego i dokumentacji uzupełniającej do wykorzystania podczas wykonywania robót.
Projekty te będą stanowić uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazywanych podczas
czynności przetargu i będą zawierały szczegóły architektoniczne i konstrukcyjne dla kaŜdego
obiektu.
1.6. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym
Inspektor nadzoru zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów
zebranych przez Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz
istniejących obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę
szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje
wynikające z takiej oceny.
1.7. Dokumentacja robocza
a) jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest
to konieczne dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych
zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą
przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania
robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną
włączone do cen jednostkowych robót.
Cała dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia wraz z wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi
końcowego wykonania robót. JeŜeli wymagają tego Szczegółowe ST powyŜsza
dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Projektantem.
b) Wszystkie obiekty tymczasowe i doraźnie, o ile okaŜą się potrzebne, winny być
zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły projektu
naleŜy przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem
budowy. Wykonawca winien przejąć pełną odpowiedzialność za takie obiekty
zgodnie z umową.
1.8. Błędy i opuszczenia
KaŜdy oczywisty błąd lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek
Dokumentach Umowy naleŜy zgłosić Inspektorowi nadzoru, który wyda odpowiednie
instrukcje w celu uniknięcia takiego błędu lub opuszczenia.
1.9. Przekazanie placu budowy.
Inspektor nadzoru zapewni przekazanie przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy, a
potem zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy w obecności Zamawiającego lub jego
przedstawiciela oraz Wykonawcy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający
warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu
odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody.
1.10.Tablice informacyjne
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rozdz. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z
dnia 15 grudnia 1994r.
1.11.Bezpieczeństwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo
wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieŜą materiałów i
sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez
cały okres prowadzenia robót.
Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki
informujące o prowadzonych robotach budowlanych.
JeŜeli wystąpi konieczność objazdu, to takie objazdy mogą być wykonane po uzyskaniu przez
Wykonawcę zgody Inspektora nadzoru na proponowaną metodę wykonania objazdu oraz po
wykonaniu oznakowania zapewniającego bezpieczeństwo ruchu i innych środków
ochronnych.
JeŜeli inni Wykonawcy będą musieli przejeŜdŜać przez teren placu budowy, Wykonawca
odpowiedzialny za ten teren ponosi w dalszym ciągu odpowiedzialność za bezpieczeństwo, aŜ
do czasu wydania przez Inspektora nadzoru świadectwa odbioru placu budowy lub jego
części.
1.12.Dziennik budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz. 2
Zarządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do uzgodnienia proponowaną formę i
szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku
polskim.
1.13.Ochrona mienia publicznego i prywatnego
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w
związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
podejmuje natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował
Inspektora nadzoru o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia.
1.14.Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi
przełoŜeniami urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do
wszystkich programów prowadzenia robót.
W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast
zawiadomi odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych
napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty.
1.15.Ochrona środowiska.
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska
przez cały czas trwania robót, a w tym między innymi za:
I.
Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska.
II.
Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z
odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków
wodnych oraz stałych systemów odwodnienia. Dotyczy to równieŜ jakichkolwiek
zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót.
III.
Wszystkie wytwórnie mas i inne źródła hałasu muszą być ekranowane i
zapatrzone w systemy ograniczające emisję hałasu oraz odpowiadać odpowiednim
normom.
IV.
Wykonawcy nie wolno uŜywać Ŝadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które
mogłoby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą
być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

V.

Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi
pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz.
VI.
Wykonawca winien podjąć wszelkie moŜliwe środki dla zapewnienia na czas
realizacji robót bezpieczeństwa poŜarowego. Wykonawca winien przestrzegać
wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony
przeciwpoŜarowej, przez cały okres waŜności Kontraktu.
VII. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia
środowiska zarówno na placu budowy jaki i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym
Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami,
odpadkami przemysłowymi i komunalnymi i przetransportować je na wysypisko
śmieci, zaakceptowane przez InŜyniera. Wszelkie koszty z tym związane ponosi
Wykonawca.
VIII. W czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest
zobowiązany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00.
1.16.ObciąŜenie na oś dla transportu kołowego.
Wykonawca zapewni, Ŝe cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą
materiałów, nie przekroczy obciąŜeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu
budowy. Wykonawca nie moŜe przekraczać dopuszczalnych obciąŜeń na warstwach
nawierzchni. Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inspektora nadzoru, Ŝe sprzęt
budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciąŜeń podczas ruchu
budowlanego na obiektach i przepustach.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną
zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń
stron trzecich.
1.17.Utrzymanie tras ruchu publicznego.
JeŜeli istniejące drogi publiczne lub trasy kolejowe przebiegają przez plac budowy lub do
niego przylegają, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, aby w jak najmniejszym
stopniu kolidowały one z ruchem publicznym oraz zastosuje wszelkie niezbędne środki
bezpieczeństwa w celu ochrony ruchu publicznego.
1.18.Aprobaty Techniczne.
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.
1.19.Zaplecze Wykonawcy.
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim
pracownikom odpowiednie biura, sklepy/punkty sprzedaŜy, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.
Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie,
zaopatrzenie w wodę, łączność itp.) ponosi Wykonawca.
1.20.Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim
prawem budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki. Szczegóły zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
2.0 MATERIAŁY
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w
Szczegółowych ST.
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe.
a) Wszystkie materiały uŜyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze
źródeł przez niego wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomić
Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach materiałów jak najszybciej, aby

umoŜliwić kontrolę materiałów i ich akceptację przez Inspektora przed rozpoczęciem
robót.
b) Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru na piśmie. Akceptacja źródła materiałów nie oznacza, Ŝe wszystkie rodzaje
materiałów z tego źródła zostały zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowiązek
przedstawić InŜynierowi do zaakceptowania dokładną specyfikację wszystkich
materiałów, produktów czy urządzeń, które zostaną wykorzystane dla i przy obiekcie
i to zanim ww. zostaną wykorzystane lub zastosowane.
c) JeŜeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o
niezadowalającej jakości, Wykonawca musi zmienić źródło zaopatrzenia w materiały.
2.2. Kontrola materiałów
a) Wszystkie materiały przewidziane do uŜycia podczas budowy będą przed
dopuszczeniem do robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom.
Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny zostać odrzucone.
b) Jakiekolwiek roboty, do których uŜyto materiałów bez zgody Inspektora nadzoru,
będą wymienione na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.
c) JeŜeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i
wytycznych zawarte w Kontrakcie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni
przed ogłoszeniem przetargu.
d) Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę przy uŜyciu
przyrządów zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i pod nadzorem Inspektora tak
często jak określono w ST. W całym czasie trwania robót Wykonawca powinien
utrzymywać personel przeszkolony w zakresie pobierania próbek w czasie
prowadzenia robót.
e) Przed wydaniem zatwierdzenia uŜycia wytwórni Wykonawca będzie zobowiązany
wykonać próby, by wykazać, Ŝe zakład moŜe zapewnić wymaganą jakość, a materiały
i metoda wykonania zaproponowana przez wykonawcę jest całkowicie odpowiednia.
Takie próby będą obejmować betoniarnię, wytwórnię mas asfaltowych, wytwórnię
konstrukcji stalowych,.
f) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.
2.3. Przechowywanie materiałów
a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich
jakości i przydatności do robót. Składowane materiały, jeŜeli nawet były badane
przed rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem
do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umoŜliwiający kontrole
materiałów.
b) Składowanie materiałów moŜe odbywać się, w miejscach zaaprobowanych przez
InŜyniera. Dodatkowe powierzchnie poza placem budowy, jeśli okaŜą się konieczne,
powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego koszt i podlegają akceptacji
InŜyniera. Tereny prywatne mogą być uŜywane do składowania materiałów lub
lokalizacji wytwórni na podstawie pisemnego zezwolenia właściciela. Kopie tego
zezwolenia powinny być dostarczone Inspektorowi nadzoru na jego Ŝyczenie.
c) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inwestora nadzoru bez
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.
d) Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić w miarę
moŜliwości z jednego źródła. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić
moŜliwość zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych z Inspektorem nadzoru

składowiskach, zapasów gwarantujących właściwy postęp robót zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.
e) Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia składowisk powinna
zapewnić moŜliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyŜej podanych
ilości materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach
zapewniających swobodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo
naleŜy składować oddzielnie według przewidzianych w recepturach asortymentów i
frakcji, oraz w zasiekach uniemoŜliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm.
PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak, aby nie
dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania. Warunki składowania
oraz lokalizacja i parametry techniczne powinny być wcześniej uzgodnione z
Inspektorem nadzoru.
f) Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w
urządzenia grzewcze i zabezpieczone przed dostępem wody i zanieczyszczeń.
Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych
lub Ŝelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla
zbiorników stalowych. Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech
lepiszcza i obniŜenia jego jakości. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy
zachować następujące warunki:
- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej
produkcji,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niŜsza niŜ 3ºC.
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów.
a) InŜynier moŜe przeprowadzić inspekcję materiałów w źródle ich pobrania.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli
moŜe być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej partii materiałów pod
względem jakości.
b) W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał kontrolę wytwórni
powinny być zachowane następujące warunki:
- Inspektor nadzoru powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
- Inspektor nadzoru powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów do realizacji Kontraktu
2.5. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów
a) Materiały nasypowe pod nasypy naleŜy uzyskiwać w pierwszym rzędzie z
materiałów z wykopów, a dopiero potem z odkrywek i wyrobisk. Materiały te
moŜna uzyskiwać takŜe z innych miejsc lub źródeł, po uzyskaniu akceptacji
Inspektora nadzoru i po spełnieniu wszelkich warunków narzuconych przez
Inwestora nadzoru.
b) Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z dokumentacją
projektową. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w
miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru.
c) Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru
wykonywać wykopów w pasie drogowym poza granicami robót ziemnych
określonymi w dokumentacji projektowej.

d) W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył z terenu naleŜącego do
Zamawiającego materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do
realizacji kontraktu, to Zamawiający moŜe przejąć nieodpłatnie ten nadmiar
materiałów, bez jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów
poniesionych przez Wykonawcę.
Zamawiający moŜe takŜe zobowiązać Wykonawcę do usunięcia nadmiaru
materiałów i doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu.
2.6. Materiały z rozbiórek
Następujące materiały z rozbiórek stanowią własność Zamawiającego:
a) drzewa
b) krawęŜniki kamienne
c) kamienna kostka brukowa
d) nawierzchnia asfaltowa
e) bariery, barieroporęcze i poręcze
f) znaki drogowe
g) i inne pozycje według wskazań Inspektora nadzoru
Wszystkie materiały powinny być odzyskane i powtórnie uŜyte lub przewiezione i
zmagazynowane tak jak postanowi Inspektor nadzoru.
3.0. SPRZĘT
Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do ukończenia
robót i utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym
programem robót zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
JeŜeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej jakości robót,
Wykonawca zapewni odpowiednią ilość sprzętu rezerwowego dostępnego na placu budowy w
razie awarii.
Sprzęt budowlany będzie wyposaŜony w sygnalizator dźwiękowy dla cofania. Skrzynia
ładunkowa musi być opuszczona podczas ruchu cięŜarówek.
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono w poszczególnych Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.
4.0. TRANSPORT MATERIAŁÓW
a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający
zachowanie ich jakości i przydatności do robót.
b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie
zgodnym z harmonogramem.
c) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
umowy będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru.
d) Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady organizacji robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST,
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Uwagi ogólne

•
•

•
•

•

Roboty naleŜy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z
instrukcją producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach
urządzenia naleŜy zabezpieczyć przed dostępem wody.
Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej
specjalności budowlanej, są członkami Izby InŜynierów Budownictwa, posiadają
aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP.
Pracownicy wykonujący prace montaŜowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w
danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru
egzemplarz projektu, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz
sprzętu i maszyn jakich ma zamiar uŜyć do budowy oraz pracowników zawierający
specyfikację ich kwalifikacji, jak równieŜ plan BIOZ.
Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji
Inspektora nadzoru.

