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I WSTĘP 

1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

„Specyfikacja techniczna. Wymagania ogólne.” odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w związku z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych 

w Dębogórze. 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacje techniczne stanowią część materiałów przetargowych i naleŜy je stosować 

w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie poprzednim. 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej zestawionymi 

w tabeli szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

 

Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

ST-00 Wymagania ogólne 

ST-01 Roboty przygotowawcze 

ST-02 Roboty ziemne 

ST-03 Roboty rekultywacyjne 

 

NiezaleŜnie od postanowień warunków szczególnych normy, instrukcje i przepisy 

wymienione w specyfikacjach technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji naleŜy wykonać w oparciu o aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 

4. Określenia podstawowe 

W kaŜdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są 

określenia podstawowe, które słuŜyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez 

uczestników procesu inwestycyjnego. 
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PoniŜej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 

technicznych. NiezaleŜnie od tego w kaŜdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych 

zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. 

Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiar Robót. Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Rekultywacja gruntu. Nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub 

zdewastowanym wartości uŜytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie 

rzeźby terenu, poprawienie własności fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków 

wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie 

niezbędnych dróg. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami InŜyniera. 

Przekazanie Terenu Prac. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaŜe Wykonawcy 

teren prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych kształtu docelowego składowiska oraz reperów, 

dziennik prac oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji 

technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Uzgodnienia. Przewidziane w projekcie prace rekultywacyjne obejmują roboty 

przygotowawcze (w tym rozbiórkowe), roboty ziemne oraz roboty agrotechniczne. Na 

rozbiórkę istniejącego budynku socjalnego oraz ogrodzenia nie jest wymagane pozwolenie na 

budowę (ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami) art. 31, ust.1, pkt. 1 i 2). Roboty ziemne i agrotechniczne nie są 

robotami budowlanymi (ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, 

poz. 414 z późniejszymi zmianami), art.3, pkt. 7), zatem na przeprowadzenie prac nie jest 

wymagane pozwolenie na budowę.  
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Lista kluczowego personelu. 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do 

akceptacji InŜyniera listę kluczowego personelu zatrudnionego na terenie prac. 

Dokumentacja projektowa. Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze projektu technicznego 

rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze, zawierającego rysunki. 

Wykonawca zobowiązany jest bez osobno wyszczególnionych kosztów dla Zamawiającego 

opracować: 

• Projekt organizacji i harmonogram robót. 

• Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót obejmującą: 

� wybór materiałów, 

� opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

� kolejność wykonywania robót, 

� zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 

� zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 

� zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

• Projekt sektorów roboczych, względnie zaplecza technicznego terenu prac. 

• Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie 

sytuacyjno-wysokościowym. Wykonawca dostarczy InŜynierowi dokumentację 

powykonawczą sporządzoną w przejrzystej i łatwo czytelnej formie w trzech kopiach dla 

kaŜdego ukończonego odcinka Robót, który ma być przekazany do zajęcia lub 

uŜytkowania przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim prawem, 

nie później niŜ na 1 dzień przed Datą Przejęcia. 

Zgodność prac z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dokumentacja 

projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera 

Wykonawcy stanowią część kontraktu. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich waŜności wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji 

technicznej będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne 
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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 specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu prac. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania 

i zabezpieczenia terenu prac.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnalizacyjne itp. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. Fakt przystąpienia do robót 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem 

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 

włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac 

w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i Przejęcia Robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać 

i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

przyrodniczego. W okresie prowadzenia i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren prac w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

• stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostroŜności 
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i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością 

powstania poŜaru. 

Ochrona przeciwpoŜarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów 

wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte 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 uŜyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 

a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji 

na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania prac. 

Wykonawca winien zapłacić wszelkie naleŜności z tytułu prawa własności, wydobycia; 

dzierŜawy zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów: 

z tytułu wydobycia kamienia, piasku, Ŝwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do 

wykonania Robót. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji 

i urządzeń podziemnych na terenie prac i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze 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, a takŜe ponosić koszty ich naprawy. 

Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne 

obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy 

i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

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 odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prac 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 

wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania 

potwierdzenia zakończenia przez InŜyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru robót.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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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 InŜyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie 

powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposaŜenie, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 

i przepisów wg stanu na 28 dni przed ostateczną datą składania ofert, o ile w kontrakcie nie 

postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 

Technicznych i czytane w połączeniu z Projektem, w którym są wymienione. Zakłada się, Ŝe 

Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 

Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku przywołanych norm mogą być równieŜ 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom 

wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone 

InŜynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia 

ich przez InŜyniera. W przypadku, kiedy InŜynier stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się 

do norm przywołanych w materiałach. 

6. Zaplecze terenu prac 

Na zaplecze budowy powinny składać się biuro, magazyn, plac do składowania 

materiałów i parkowania sprzętu, pojazdy, sprzęt, maszyny, wyposaŜenie urządzenia do 

zapewnienia bezpieczeństwa robót, przyłącza, drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do 

prowadzenia robót wymaganych kontraktem. Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich 

jednostek wydanie warunków wykonania przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, 

usuwanie śmieci). 

Utrzymanie zaplecza terenu prac zawiera wszystkie bieŜące koszty związane 

z uŜytkowaniem powyŜszych urządzeń. 
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Likwidacja zaplecza terenu prac obejmuje usunięcie biura, wyposaŜenia i sprzętu, 

przyłączy, magazynu, placu i dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie terenu 

i przywrócenie do warunków pierwotnych. 

Koszty załoŜenia, operacji bieŜącej i likwidacji zaplecza będą płatne jako kwoty 

ryczałtowe według pozycji w Przedmiarze Robót. 

II MATERIAŁY 

Wszystkie urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe 

i nieuŜywane. 

Materiały muszą być w gatunkach na bieŜąco produkowanych i odpowiadać normom 

i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie 

wymienionym. 

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 

Ustawy Prawo Budowlane. Na Ŝyczenie InŜyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie 

przez Wykonawcę przedstawione. 

ChociaŜ materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, 

akceptację otrzyma równieŜ sprzęt skonstruowany według innych standardów 

międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne 

zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia 

dowodów potwierdzających powyŜszą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia 

Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i róŜnych gwarancji 

zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich 

tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

1. Źródła uzyskania materiałów 

Na 3 tygodnie przed planowanym złoŜeniem zamówienia Wykonawca przedstawi 

InŜynierowi nazwy firm-producentów pozostałych materiałów i wyposaŜenia, od których 

proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Robót. 

Wykonawca nie złoŜy zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody 

InŜyniera na skorzystanie z takiej moŜliwości. Wykonawca przedstawi odpowiednie 

świadectwa dopuszczające do stosowania w rolnictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez 

InŜyniera. 
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Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

2. Zmiany w listach materiałowych 

JeŜeli Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy 

winien powiadomić InŜyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz 

winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie InŜyniera w rezultacie ich 

wprowadzenia. 

3. Pozyskiwanie materiałów wyjściowych 

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 InŜynierowi 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 InŜynierowi. 

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. 

Materiały powstałe w wyniku rozbiórki elementów infrastruktury oraz odpady 

odspojone w wyniku kształtowania skarp będą wykorzystane do docelowego ukształtowania 

bryły składowiska, rozplantowane na wierzchowinie składowiska. Komponenty warstwy 

glebotwórczej będę zwoŜone na składowisko i formowane w hałdy na wierzchowinie 

składowiska.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
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4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

• InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

• InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

JeŜeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na teren prac 

materiałów, które w opinii InŜyniera są nieodpowiedniej jakości, to InŜynier zaŜąda od 

Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 

zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem 

takich materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

 terenu prac, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 

Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

6. 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 właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu prac w miejscach 

uzgodnionych z InŜynierem. 
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7. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, 

albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 

InŜyniera. 

8. Terminy dostaw  

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana 

z postępem prac i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie 

robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy 

mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

III SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera. W przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 

i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 

wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

IV TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciąŜeń na oś przy transporcie 

materiałów / sprzętu na i z terenu prac. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach 

InŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą 

być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prac. 

V WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje InŜyniera dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, 

a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
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materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ 

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyŜ nie moŜe objąć wszystkich 

szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu terenu 

prac, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposaŜenia. Do obowiązków 

Wykonawcy naleŜy dokładne przestudiowanie wszystkich Rysunków i Specyfikacji 

Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić 

i wykonać wszystko, co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie 

z rzeczywistą intencją i znaczeniem Rysunków zakładając, Ŝe ta intencja jest zrozumiała. 

W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji 

Rysunków, wykonawca winien natychmiast powiadomić InŜyniera na piśmie w celu 

otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który 

dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków 

dostarczonych mu przez InŜyniera mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas 

wykonywania Robót. 

Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego z kopią do InŜyniera o wszystkich 

brakach rysunków lub specyfikacji technicznych w terminie 60 dni od podpisania Kontraktu.  

Wykonawca powiadomi InŜyniera na piśmie o wszelkich dodatkowych Rysunkach lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, które mogłyby okazać się niezbędne do 

przeprowadzenia Robót lub innych czynności objętych Kontraktem. 

Ochrona terenów, na których mają być prowadzone Roboty i bezpośrednio z nimi 

sąsiadujących. Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne 

części powierzchni ziemskiej, na których mają być wykonywane Roboty oraz przed wejściem 

na grunty, nieruchomości i/lub części powierzchni ziemskiej sąsiadujące z planowanym 

terenem Robót, Wykonawca działając w porozumieniu z właścicielami gruntów sąsiednich 

zobowiązany jest zabezpieczyć je przed wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lub 

nieprawidłowymi zakłóceniami i będącymi ich moŜliwym skutkiem stratami i/lub wydatkami. 
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Jakość wykonania. Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, 

z zaangaŜowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a takŜe 

w pełnej zgodności z Rysunkami i Specyfikacją Techniczną. 

Wszystkie urządzenia, materiały i inne artykuły wykorzystane w Robotach objętych 

niniejszym Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość 

wykonania będzie odpowiadała najwyŜszym standardom w kraju w zakresie produkcji 

urządzeń dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu. 

Instalacje nad- i podziemne. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zasięgnie 

informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii 

telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposaŜenia z nimi 

związanego, a takŜe podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, 

magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 

KaŜda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, 

linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak 

podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie 

w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe 

zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych 

kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne 

dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie będzie oczekiwał za nie 

dodatkowej zapłaty. 

JeŜeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliŜu mediów, naleŜy na piśmie przedstawić 

zezwolenie wydane przez właściwe władze. 

Wszelkie prace realizowane w pobliŜu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być 

wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostroŜności i odpowiednich 

zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez 

InŜyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń 

naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie 

niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz 

urbanistycznych. 
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VI KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

InŜyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bezpieczeństwo i higienę pracy (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 i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na terenie prac z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
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• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

2. Zasady kontroli jakości robót 

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

osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI) 

UŜywane jednostki wykazano poniŜej: 

Czas sekunda 1s, s 

 minuta 1 min = 60 s 

 godzina 1 h =60 min=3600 s 

 doba 1 d=24 h=86 000 s  

Długość kilometr 1 km 

 metr 1 m 

 milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  metr sześcienny 1 m3 

 1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  kilogram 1 kg 

 tona 1 t = 1000 kg 

Siła  niuton 1 N = 1 m kg/s2 

 kiloniuton 1 kN = 1000 N 

NapręŜenie  1 kN/m2 

  1 N/mm2 

Ciśnienie Pascal 1 Pa = 1 N/m2 

Moc wat 1 W = 1m2 kg/s3 

 kilowat 1 kW = 1000 W 

 koń mechaniczny 1 KM = 073549 kW 

Temperatura stopień Celsjusza 1° C 
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Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branŜy budowlanej 

w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. 

nr 89 z 1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Ustawą regulującą zasady rekultywacji 

składowisk jest Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 

62, poz.627 z późniejszymi zmiana oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 

2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 

i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk. 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem 

prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe 

Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niŜsza niŜ tam określona.  

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne 

z podanymi danymi szczegółowymi. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 

reprezentowały najwyŜszą jakość w swojej klasie. 

Przepisy, Rozporządzenia 

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126 

z późniejszymi zmianami); 

Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa z 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 62 z 2001r, 

poz. 627 z późniejszymi zmianami); 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 

odpowiadać poszczególne typy składowisk. 

 

Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi 

wg obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

 

Normy przywołane 

PN-ISO-7737:1994  Tolerancje w budownictwie.  

 Przedstawianie danych dotyczących dokładności 

wymiarów 

PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie.  

 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola 

zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami 

i kontrola statystyczna 
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PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie.  

 Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposaŜenie, instrumenty 

i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach 

atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. 

Wykonawca moŜe zakładać, Ŝe warunki te będą się mieścić w następujących granicach: 

Temperatura  -20 do +35 C 

Wilgotność  0 do 95 % 

Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

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

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania 

prób szczelności oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone InŜynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier będzie mieć 

nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez InŜyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach 

technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6. Badania prowadzone przez InŜyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier 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. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 

technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7. Certyfikacje i deklaracje 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeŜeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których wyŜej wymienione dokumenty są wymagane 

przez specyfikacje techniczne, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać wyŜej wymienione dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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8. Dokumenty terenu prac 

Dziennik prac. Dziennik prac jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu prac do końca 

Okresu Zgłaszania Wad. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika prac zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku prac będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony terenu prac. KaŜdy zapis 

w dzienniku prac będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika prac protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do dziennika prac naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu prac, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez InŜyniera 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 InŜyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części 

Robót i odbioru Robót i Odcinków, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym 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, 
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• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika prac będą 

przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

Księga obmiarów. Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza 

się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

Pozostałe dokumenty terenu prac. Do dokumentów terenu prac zalicza się, oprócz 

wymienionych powyŜej następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu prac, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, dziennik prac 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na terenie prac. 

Przechowywanie dokumentów terenu prac. Dokumenty terenu prac będą 

przechowywane na terenie prac w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg 

wskazań InŜyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego 

zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z InŜynierem okresach czasu 

archiwizacji, równieŜ na nośnikach elektronicznych. InŜynier oraz zamawiający będą mieli 

pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów terenu prac. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów terenu prac spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty terenu prac będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do 

wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

VII OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych 

w przedmiarze. 

Obmiaru robót dokonuje InŜynier w obecności Wykonawcy po pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej 

w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji InŜyniera na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego 

sprzętu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych 

robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona 

przez średni przekrój.  

Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, 

m3 nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 

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

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 
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3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez InŜyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 

świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie w całym okresie trwania robót. 

4. Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając 

w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niŜ raz w miesiącu i będą podstawą do 

wystawienia faktury za roboty za dany miesiąc. 

Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub przejęciem Robót 

i Odcinków, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z InŜynierem. 

VIII ODBIÓR ROBÓT 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

• odbiór robót ulegających zakryciu, 

• przejęcie robót, 
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• wystawienie Świadectwa Wykonania. 

1. Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje InŜynier.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika prac 

i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika prac 

i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

2. Przejęcie robót 

Odbiorowi Robót podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót polega na 

finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika prac z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie InŜyniera. 

Przejęcie robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od 

dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie następnym. 

Odbioru Robót dokona InŜynier. InŜynier dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych InŜynier przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru robót. 

W przypadku stwierdzenia przez InŜyniera, Ŝe jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
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projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, InŜynier dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach kontraktowych. 

3. Dokumenty potrzebne do przejęcia robót 

Dokumentem wymaganym do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót jest protokół 

odbioru Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu. 

• Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne). 

• Recepty i ustalenia technologiczne. 

• Dzienniki prac i rejestry obmiarów (oryginały). 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodnie z specyfikacjami technicznymi 

i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów przejęcia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

• Instrukcje monitoringu efektów rekultywacji. 

• Dokumentację fotograficzną dotyczącą Robót. 

W przypadku, gdy według InŜyniera Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, InŜynier w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez InŜyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy InŜynier. 

4. Świadectwo wykonania 

Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze Robót i zaistniałych w Okresie Zgłaszania 

Wad. 

IX PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 

• Wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i celnymi, 

kosztami magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren prac. 

• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na teren prac 

i z powrotem, instalacja i likwidacja) 

• Koszty pośrednie zawierające (wynagrodzenie pracowników i kierownictwa, zapewnienie 

bezpieczeństwa ochrona terenu prac, znaki tymczasowe, koszty BHP, opinie ekspertów, 

ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profit). 

2. Biuro InŜyniera 

W ramach kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyposaŜenia biura 

InŜyniera. Biuro InŜyniera naleŜy zlokalizować w niedalekiej odległości od głównego biura 

Wykonawcy.  
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WyposaŜenie zaplecza InŜyniera i urządzenie biura obsługi kontraktu obejmuje 

wynajęcie lub urządzenie (jako przenośne kontenerowe) biura dla obsługi kontraktu łącznie z 

instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla 

samochodów i dojazdy do biur. 

WyposaŜenie i utrzymanie biura InŜyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie 

pomieszczeń i instalacji w naleŜytej sprawności wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie 

czystości biura, niezbędne zabezpieczenie (bhp, przeciwpoŜarowe), utrzymanie wszystkich 

tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe. 

Likwidacja wyposaŜenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaŜ, 

odłączenie i usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych 

i parkingów, wywiezienie urządzeń i sprzętu we wskazane przez InŜyniera miejsce, 

oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

X PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 

lutego 2004 r. Nr 19. poz. 177) 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r. 

(Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 

poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

[5] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, 

poz. 78 z późniejszymi zmianami). 

[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 

odpowiadać poszczególne typy składowisk. 

 


