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WYMAGANIA OGÓLNE

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlano-remontowych i modernizacji budynków 

i budowli.

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie remontu/wymiany ogrodzenia.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem  robót  jest  rozebranie  istniejącego  ogrodzenia  oraz  wykonanie  nowego
ogrodzenia.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

1.3.1. Ustalenia zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania ogólne  wspólne dla
robót objętych ogólną specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych sortymentów robót
wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.3.2.

1.3.2. Zakres robót objęty niniejszą specyfikacją obejmuje następujące roboty:

Część budowlana – kod CPV:
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.4.Określenia podstawowe

Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco: 

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
 budowlę stanowiącą całość techniczną wraz z instalacją i urządzeniami 
 obiekt małej architektury.

Budynek  - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany,  który trwale jest  związany z
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada
fundamenty i dach.

Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Roboty  budowlane  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę  a  także  prace  polegające  na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu w istniejącym obiekcie budowlanym stanu
pierwotnego a nie stanowiącego bieżącej konserwacji.

Teren  budowy  -należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie i  prowadzenie budowy lub wykonywanie  robót budowlanych  innych niż
budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z
załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a także w przypadku realizacji obiektów metodą
montażu - także dziennik montażu.

Dokumentacja  powykonawcza  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, i jego
przydatność do stosowania w budownictwie.

Wyrób budowlany  -  należy przez  to  rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
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zgodności,  wytworzonym  w  celu  wbudowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy
lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiący integralną
całość użytkową.

Droga tymczasowa - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną
do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik  budowy  - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Rejestr  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru
książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę
obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych
załączników.  Wpisy w rejestrze  obmiarów podlegają  potwierdzeniu  przez  Inspektora
nadzoru budowlanego.

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium Jednostki naukowej zamawiającego,
wykonawcę  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości.

Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzenie budowy.

Projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobą prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.

Rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych.

Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji technicznych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne - należy przez rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo wszelkich
czynności  na terenie  budowy,  metody użytej  przy budowie  oraz  za ich zgodność  z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca  w  ramach  Ceny  Ofertowej  winien  wykonać  dokumentację  powykonawczą.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczny uzupełnienie dokumentacji przekazanej przez
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty na własny koszt oraz przedstawi je do
zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru.  Projekty  wykonawcze  winny  uwzględniać  normy i  warunki
techniczne, o których mowa w dokumentach przetargowych.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.
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Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty
przekazane  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  stanowią  część  umowy,  a
wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte
były  w  całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń
w dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora
Nadzoru,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi.  Cechy materiałów i elementów budowli  muszą wykazywać 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  elementu  budowli,  to  takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Wymagania organizacyjne

Wykonawca powinien zabezpieczyć:
 biuro dla Wykonawcy budowy,
 magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów,
 tereny dla składowania urobku oraz odpadów budowlanych.

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie  warunków sanitarnych  dla pracujących  ludzi,  w
postaci  dostępu do wody pitnej i  ustawienia toalet  chemicznych. Wykonawca jest zobowiązany do
zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót w okresie trwania realizacji aż do
zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu
osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy
teren  budowy  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Przed  przystąpienie  do  robót  w  pasie
drogowym  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  zatwierdzenia  uzgodniony  z
odpowiednią jednostką zarządu dróg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas
realizacji robót. W razie potrzeby i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. W
czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  oraz  będzie  obsługiwał  wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w
ten sposób bezpieczeństwo pieszych i samochodów. Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą
widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne,
jeśli  chodzi  o  bezpieczeństwo.  Wszystkie  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane  przez
Inspektora  Nadzoru.  Wszystkie  koszty  związane  z  zabezpieczenie  terenu  budowy  i  zajęcie  pasa
drogowego zawarte są w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany
powiadomić  wszystkie  zainteresowane  strony  o  terminie  rozpoczęcia  prac  oraz  o  przewidywany
terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

1.5.5. Przepisy bezpieczeństwa

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał  pracy  w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie spełniających
wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Koszty  związane  z  zapewnienie  i
utrzymaniem  bezpieczeństwa  terenu  budowy  przyjmuje  się,  że  zostały  uwzględnione  w  Cenie
Ofertowej.

1.5.6. Ochrona środowiska

W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  stosować  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić, aby żadna substancja,
ciecz czy zanieczyszczone płyny nie były składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się
odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 4525).
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywał teren budowy i stanie bez wody stojącej,
b) stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół

terenu  budowy oraz  unikał  szkody i  niedogodności  w stosunku do  osób lub  mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych metodach wykonawstwa.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
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 lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
 środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczenie  zbiorników  i  cieków

wodnych pyłami  lub substancjami toksycznymi,  zanieczyszczenie  powietrza pyłami  i
gazami,

 możliwością powstania pożaru.
Przy  prowadzeniu  robót  w  pobliżu  drzew  i  krzewów  przestrzeganie  zasad  zawartych  w

ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszy i zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 627).

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy.  Materiały
łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz z dala od
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane przez pożar wywołany
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. W szczególności zabrania się palenia
tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

Wszystkie roboty związane z użycie otwartego ognia są możliwe pod warunkiem:
 usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,
 palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6m od stojących drzew, a

wysokość płomienia nie może przekraczać 2m,
 posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon),
 posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (co najmniej: gaśnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właściciela i
tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  przez  Zamawiającego  w ramach  planu  ich
lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzenie  tych
instalacji  i  urządzeń  w czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany jest  umieścić  w swoim
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw.  Wykonawca
będzie  odpowiadał  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń podziemnych  wykazanych  w dokumentach  dostarczonych  mu przez
Zamawiającego.

1.5.9. Ochrona robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane  do  robót  od  daty  przekazania  terenu  budowy do  daty  przejęcia  robót  przez  Inspektora
Nadzoru  i  Zamawiającego  (podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  bez  wad)  oraz  będzie
utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla
lub  jej  elementy  były  w zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  wydania  protokołu
odbioru  końcowego  bez  wad.  Inspektor  Nadzoru  może  wstrzymać  roboty  i  podjąć  jakiekolwiek
działanie, które uważa za niezbędne, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbał utrzymanie, w
tym  przypadku  na  polecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  powinien  rozpocząć  roboty
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  jest  zobowiązany do zapoznania  się  z  Prawem Polskim i  innymi  przepisami
władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek
sposób powiązane z robotami.  Wykonawca będzie w pełni  odpowiedzialny za przestrzeganie  tego
prawa,  przepisów,  zasad i  wytycznych  w trakcie  realizacji  robót.  Wykonawca  będzie przestrzegał
prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszelkich wymagań prawnych w
stosunku do używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów.

2. MATERIAŁY
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2.1. Źródła uzyskania materiałów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również
odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  materiałów.  Zatwierdzenie  partii
materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  specyfikacji
technicznych w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez. Zamawiającego
i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem
eksploatacji  źródła.  Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację
zawierającą  raporty z  badań terenowych  i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną przez  siebie  metodę
wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje  o  eksploatacji,  organów  administracji
państwowej  i  samorządowej.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań
ilościowych i jakościowych  materiałów pochodzących  ze źródeł miejscowych.  Wykonawca ponosi
wszystkie  koszty,  z  tytułu  wydobycia  materiałów,  dzierżawy i  inne,  jakie  okażą  się  potrzebne  w
związku z dostarczenie materiałów do robót. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba że
uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Jakość materiałów

Wszystkie  materiały  dostarczone  do  wbudowania  powinny być  nowe,  wysokiej  jakości  i
starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być
zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań,
oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną w specyfikacji.  Materiały i
produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami i
narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.

2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat wszelkich
materiałów i  produktów.  Przed  złożeniem jakiegokolwiek  zamówienia  na  materiały  lub  produkty,
Wykonawca  powinien  złożyć  wniosek  o  zatwierdzenie.  Podane  w  nim  informacje  powinny  być
jednoznaczne  i  starannie  podane  w  standardowej  formie  uzgodnionej  uprzednio  z  Inspektorem
Nadzoru.

2.5. Składowanie materiałów

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

2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  i  konstrukcje  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z  placu  budowy,  bądź  złożone  w miejscu  wskazany przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie przewartościowany przez Inspektora
Nadzoru.  Każdy rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  niezaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.7. 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
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większy od dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami.  Wszelkie materiały odpadowe
użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na  środowisko.  Materiały,  które  są
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 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.

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacje  techniczne  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

Wykonawca  jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z
ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod względem  typów  i  ilości  wskazaniom zawarty  w
specyfikacjach  technicznych,  Planie  Zapewnienia  Jakości  (PZJ)  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  W  przypadku  braku  ustaleń  w wyżej  wymienionych
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajność sprzętu, będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie
przewidzianym umową. 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
komplet  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  tam,  gdzie  jest  to
wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacje  techniczne  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 jakości i warunków
wyszczególnionych  w  dokumentacji  przetargowej,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu  będzie  zapewniać  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym  umową.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania
dotyczące przepisów o ruchu drogowym. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na
polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu budowy.  Wykonawca będzie na własny koszt
utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy. Wykonawca ma obowiązek
zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa.  Środki  transportowe
powinny spełniać  odpowiednie  wymagania  w zakresie parametrów charakteryzujących  pojazdy,  w
szczególności  w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  lub  przekazanymi  na  piśmie  instrukcjami
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Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  na  własny  koszt  skoryguje  wszelkie  pomyłki  i  błędy  w  czasie
trwania  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacjach
technicznych,  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, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  do
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  oraz  poleceniami  i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości zawierać będzie:

a) część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowanie robót,
 BHP,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
 system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej,  kontroli  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
 wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie

wykonywało te usługi),
 metodę  i  system,  przechowywania  wyników  badań  laboratoryjnych,  protokoły  z

pomiarów,  regulamin  mechanizmów  kontroli  i  korekt  użytych  w  procesie
technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji dla
Inspektora Nadzoru,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,
 metodę magazynowania materiałów,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
 sposób  i  procedurę  badań  prowadzonych  podczas  wykonywania  poszczególnych

elementów robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i  jakości
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.  Przed  zatwierdzenie  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest  zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej  i  specyfikacjach  technicznych.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich
częstotliwości są określone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone, Inspektor  Nadzoru określi,  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi
Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważne
legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających
procedury  badań.  Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  wstęp  do  laboratoriów  Wykonawcy  w  celu
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przeprowadzenia  kontroli.  Inspektor  Nadzoru  poinformuje  pisemnie  Wykonawcę  o  jakichkolwiek
wadach w związku z laboratorium, jego wyposażenie, technikami lub metodami badań. W przypadku,
gdy Inspektor  Nadzoru jest  zdania,  że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on
odmówić  użycia  do  robót  materiałów,  które  są  badane,  dopóki  procedury  badań  nie  zostaną
skorygowane,  a  akceptacja  materiałów  ustalona.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowanie  i
prowadzenie badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwie wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość
udziału  w pobieraniu  próbek.  Na zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzał
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.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymagania  i  normami.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej,
stosować można polskie wytyczne albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru.
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.

6.5. Raporty z badań

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

6.6. 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 oceniał zgodność materiałów i robót z wymagania i specyfikacji technicznych 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 specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  1  i  które  są  wymogi
specyfikacji  technicznych.  W  przypadku  materiałów,  dla  których  atesty  są
wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie
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posiadać  atest.  Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez
producenta  poparte  w  razie  potrzeby wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.
Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi
Nadzoru. Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia ważne legalizacje
mogą być badane w dowolny czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich
właściwości ze specyfikacją techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną
odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY
7.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymagany  dokumentem  prawny  obowiązujący  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  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  kolejny
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 dokumentacji projektowej,
 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót,  trudności  i  przeszkody w ich prowadzeniu,  okresy i  przyczyny  przerw w

robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

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

ograniczeniom lub wymaganiom szczególny w związku z warunkami klimatycznymi
 zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

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

wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcie stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń.

7.2. Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły,  w jednostkach
przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki
badań  Wykonawcy  gromadzone  będą  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.
Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  odbioru  robót.  Winny być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inspektora Nadzoru.
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7.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:
 pozwolenie na budowę,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencja.

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Jakiekolwiek  zaginione  dokumenty  zostaną  natychmiast  zastąpione  zgodnie  z
odpowiednimi  wymogami  prawnymi.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub innych uprawnionych
jednostek.

8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robót.  Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach
podanych  w  przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  specyfikacji  technicznej  czy  dokumentacji
przetargowej  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  kwartalnej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub
w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

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

8.3. 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.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowy  lub  końcowy  odbiór  robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiary robót
zanikających  będą  przeprowadzane  w trakcie  ich  realizacji.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu
przeprowadza  się  przed  ich  zakrycie.  Wszystkie  roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne
obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi
obmiaru.  W razie braku miejsca szkice mogą być  dołączone w formie oddzielnego załącznika do
księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIÓR ROBÓT
9.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zależności  od  ustaleń  specyfikacji  technicznej,  roboty  podlegają  następujący  etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiór częściowy,
 odbiór końcowy,
 odbiór ostateczny.

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i
ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiający  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  i
jednocześnie  powiadamia  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia  Inspektor  Nadzoru  w oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją
budowlaną i specyfikacjami technicznymi.

9.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

9.4. Odbiór końcowy robót

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  Nadzoru.  Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w
terminie  ustalonym  w  umowie.  Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. 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
poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje
czynności  i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że
jakość wykonywanych  robót w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnienie tolerancji i nie a większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiekt i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość  wykonywanych  robót  w stosunku do  wymagań  przyjętych  w dokumentach
umowy.

9.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół
odbioru  końcowego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do
odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację projektową z naniesiony i zmianami,
 powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót,
 specyfikację  techniczną,  uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  szczególnie  z

odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  dokumentację
potwierdzającą wykonanie zaleceń Inspektora Nadzoru,

 technologiczne wskazania i ustalenia,
 Dzienniki Budowy i księgi obmiaru,
 wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych, 
 atesty wbudowanych materiałów,
 ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów

zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości i specyfikacjami technicznymi,
 raport techniczny,
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

9.5. Odbiór ostateczny

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

ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE
KOD CPV: 45453000-7 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie adaptacji i modernizacji budynków i
budowli.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu prowadzenie robót związanych z remontem/wymianą istniejącego ogrodzenia nieruchomości z
siatki na systemowe ogrodzenie panelowe.

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  robót  z

dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1.Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych, wysokość elementu do 1,5m

2.2.Beton B10 dla stóp pod słupki,

2.3.Prefabrykowane kształtki i deski betonowe do wykonania podmurówki systemowej,

2.4.Deski i bale iglaste do szalunków.

3. SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania

Ogólne".

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano w specyfikacji  technicznej  „Wymagania

Ogólne"

4.2.Wymagania szczegółowe
 Panele  i  słupki  oraz  elementy  betonowe  prefabrykowane,  należy  przewozić  środkami

transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i
wpływami atmosferycznymi.

 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby
przed  korozją  i  uszkodzeniami  mechanicznymi.  W  przypadku  stosowania  do  transportu
palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą
taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.

 Beton należy przewozić samochodami przystosowanymi  do jego przewożenia.  Układanie
betonu dokonywać ręcznie stopniowo zagęszczając.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
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5.2. Roboty rozbiórkowe
 Rozebranie zniszczonego ogrodzenia z siatki ze słupkami stalowymi,
 Wywóz środkami transportowymi na odległość do 10km.

5.3. Konstrukcja ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych systemowych,  powtarzalnych elementów
panelowych, będą to:

 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych
 Słupki bez podporowe

5.4.Wytyczne fundamentowania słupków

Wykopy  pod  fundamenty  słupków  wykonać  ręcznie  jako  wykopy  wąsko  przestrzenne,
nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli dokumentacja
projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie,
co najmniej o 20cm większe od wymiarów słupka.

Stopy pod słupki zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania, lecz nie płycej jak 0,7m
(zagłębienie w przedziale 0,7-1,0 m) poniżej  poziomu terenu i  dokładnie obetonować do poziomu
terenu betonem B10.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły
pod  słupki  narożne,  bramowe  i  na  załamaniach  ogrodzenia,  w  celu  wytyczenia  prostolinijnych
odcinków  ogrodzenia  -  należy  uwzględnić,  a  następnie  dokonać  podziału  odcinków  prostych  na
odcinki modułowe i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby
odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Prefabrykowaną podmurówkę betonową montować zgodnie z instrukcją montażu. 

5.5.Ustawianie słupków

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii
ogrodzenia,  a  ich wierzchołki  powinny znajdować się  na jednakowej  wysokości.  Słupki  końcowe,
narożne,  bramowe  oraz  stojące  na  załamaniach  ogrodzenia  o  kącie  większym  od  30°  należy
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu
ogrodzenia pod kątem około od 30° do 45°.

5.6.Montaż paneli ogrodzeniowych

Montaż  paneli  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  instrukcją  producenta  przy  użyciu
systemowych elementów montażowych typowych łączników mocowanych na śruby ocynkowane lub
nierdzewne  zrywane.  Podczas  montażu  należy  uważać,  aby  nie  uszkodzić  powłokowej  warstwy
zabezpieczającej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 

6.1.Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o
jakości (atesty)  i  przedstawić je Inspektorowi w celu akceptacji. Do materiałów, których producenci są
zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty) należą: panele
ogrodzeniowe, słupy stalowe, profile zamknięte.

Uwzględniając  nieskomplikowany charakter  robót  nie zachodzi  konieczność wykonania  badań
materiałów  dla  tych  robót.  Wszystkie  materiały  dostarczone  na  budowę  z  zaświadczeniem  o  jakości
(atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

6.2.Badania w czasie budowy

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
 sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem,
 zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
 prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
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 poprawność ustawienia słupków,
 oznakowanie tras kablowych

Pomiary po montażowe obejmują: 
 wysokość ogrodzenia, 
 naprężenie siatki, 
 rozstaw słupków i ich zabetonowanie, 
 sprawdzenie osiowości montażu ogrodzenia.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 

7.2.Jednostka obmiarowa
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne".

8.1.Odbiór robót
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
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