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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ogólna Specyfikacja Techniczna
ST-00.00
Wymagania ogólne.
1. Określenie przedmiotu zamówienia.
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.
Budowa sztucznego wraz z budynkiem usługowo-socjalnym w Lesznie przy ulicy 17 Stycznia na
działkach o numerach geodezyjnych 9 i 1/5.

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia
1.2.1 Dane ogólne
Na działkach o nr 9; 1/5 planuje się dokończenie budowy lodowiska sztucznego wraz z
budynkiem usługowo-socjalnym oraz z infrastrukturą towarzyszącą.
W stosunku do zamiennego projektu zagospodarowania terenu, na który wydane zostało pozwolenie
na budowę zmianie uległy następujące elementy:
odstąpiono od realizacji zadaszenia płyty lodowiska. Zaprojektowane pierwotnie
zadaszenie membranowe nie będzie realizowane.
zmienił się nieznacznie przebieg utwardzonych ciągów komunikacyjnych.
zlikwidowane zostało utwardzenie przeznaczone, jako wyjazd dla wozów straży
pożarnej (z uwagi na rezygnację z zadaszenia płyty lodowiska, dojazd pożarowy nie
jest wymagany). Teren został przewidziany, jako powierzchnia biologicznie czynna
zaprojektowane zostało ogrodzenie wokół płyty lodowiska z furtami, przez które
wchodzić będą ludzie.
w części wejściowej na płytę lodowiska, w miejscach wykonanych fundamentów dla
zadaszenia membranowego, zainstalowane zostaną słupki oświetleniowe. Słupki te
zlokalizowane są na terenie utwardzonym z kostki betonowej. Pozostałe fundamenty
zlokalizowane na powierzchni biologicznie czynnej zostaną zabezpieczone.
garaż dla rolby przeniesiony został ze strefy wejściowej na płytę lodowiska do
budynku socjalno-szatniowego, do pomieszczenia magazynowego.
W obszarze zainwestowania zwiększyła się ilość powierzchni biologicznie czynnej.
Tym samym zmniejszyła się powierzchnia terenów utwardzonych kostką betonową.
BILANS TERENU
40 365,0 m2

100 %

Powierzchnia terenu zainwestowania

11129,98

27,57 %

Powierzchnia zabudowy budynku socjalno - szatniowego

251,49 m

Powierzchnia działki

Powierzchnia płyty lodowiska
Powierzchnia
projektowana

dojść

utwardzonych-kostka

betonowa-

2

0,62 %

1193,14 m2

2,95%

2150,62 m2

5,32 %
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Budynek usługowo-socjalny podzielony jest na dwa segmenty z zadaszonym przejściem pomiędzy
nimi. Część pierwsza przeznaczona została na obsługę lodowiska oraz obiekt małej gastronomii.
Oprócz tego magazyn z aneksem schowka porządkowego. Część druga zawiera umywalnie i
szatnie dla osób korzystających z lodowiska oraz toalety ( w tym toaletę z przeznaczeniem dla
osób niepełnosprawnych).
Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Budynek usługowo-socjalny i zadaszenie lodowiska posiadają następujący program funkcjonalny:
Nr
pom.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nazwa pomieszczenia
SZATNIA
WC Z UMYWALNIĄ
WC NIEPEŁNOSPRAW.
KOMUNIKACJA
WC Z UMYWALNIĄ
SZATNIA
PUNKT MAŁEJ GASTRONOMII
KOMUNIKACJA
MAGAZYN/GARAŻ DLA ROLBY
MAGAZYN
SCHOWEK PORZĄDKOWY
SCHOWEK PORZĄDKOWY
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU
KASA BILETOWA
ZAPLECZE SOCJALNO-SZATN.
ZAPLECZE MAGAZYNOWE

Rodzaj posadzki
beton
Pos. epoksydowa
Pos. epoksydowa
beton
Pos. epoksydowa
beton
Pos. epoksydowa
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton
Pos. epoksydowa

Powierzchnia
[m2]
17,90
11,77
4,22
15,06
11,73
20,53
9,64
7,91
14,18
29,60
3,77
3,77
28,25
14,63
6,87
6,01

Zestawienie kubatury i powierzchni budynku.
LP
1.
2.
3.
4.

Wskaźnik
Kubatura
Powierzchnia zabudowana
Powierzchnia całkowita
Powierzchnia użytkowa

Wartość
1074,28 m3
251,49 m2
213,96 m2
205,84 m2

Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
• Woda z sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie inwestycji
• Odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej
• Energia elektryczna z istniejącego zasilania
• Ciepła woda użytkowa- podgrzewacze elektryczne
• Ogrzewanie budynku usługowo-socjalnego wraz z garażem dla rolby- grzejniki elektryczne
• Odprowadzenie wód opadowych – na teren
• Odpady stałe gromadzone czasowo w kubłach na zewnątrz budynku i wywożone przez
specjalistyczną firmę na wysypisko śmieci.
Szczegółowe rozwiązania materiałowe zawierają projekty branży architektonicznej i konstrukcyjnej.
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1.2.2 Zakres robót objętych ST
Zakres inwestycji obejmuje:
- prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe,
- osadzenie nadproży,
- pokrycie dachów budynku,
- osadzenie stolarki drzwiowej,
- wykonanie posadzek betonowych,
- wykonanie ścianek działowych,
- prace wykończeniowe,
- elewacja,
- płytki i okładziny,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji wod-kan,
- wykonanie instalacji c.o.,
- wykonanie instalacji wentylacji,
- roboty ziemne w obrębie lodowiska i terenów utwardzonych
-wykonanie podbudowy i nawierzchni utwardzonych dojść i chodników
- ogrodzenie terenu wokół płyty lodowiska
- zieleń wokół terenu inwestycji

1.2.3 Wykaz specyfikacji technicznych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych
Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi:

NR SST
ST-00.00
B-01.01
B-01.02
B-02.00
B-03.00
B-04.01
B-04.02
B-05.00
B-06.00
B-07.00
B-08.01
B-08.02
B-09.00
B-10.00
B-11.00

TYTUŁ
Część ogólna
Pokrycie dachu
Obróbki blacharskie, wpusty dachowe i rury spustowe
Izolacje
Tynki i okładziny
Stolarka okienna i drzwiowa, fasada
Drzwi wewnętrzne
Podłogi i posadzki
Ścianki z płyt kartonowo-gipsowych i sufity z płyt gipsowo-kartonowych
Malowanie
Elewacja
Rusztowania
Nawierzchnie utwardzone
Ogrodzenia
Zieleń

1.3 Definicje i skróty
1.3.1. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.3.2. budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach
3
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1.3.3. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale
z gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne
1.3.4. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.3.5. urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.3.6. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
1.3.7. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia
do wykonywania robót budowlanych.
1.3.8. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa
obiektu budowlanego
1.3.9. 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 służce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu.
1.3.10. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
1.3.11. aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.3.12. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
1.3.13. wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość
użytkowa.
1.3.14. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.3.15. droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.
1.3.16. 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.
1.3.17. 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.
1.3.18. rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru
książkę z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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1.3.19. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.3.20. materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie;
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.3.21. odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.3.22. polecenia Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.3.23. projektant - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca
autorem dokumentacji projektowej.
1.3.24. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
1.3.25. 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.
1.3.26. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania
i przekazania do eksploatacji.
1.3.27. ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.
1.3.28. aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczna wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę
upoważniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami)
1.3.29. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób,
proces lub usługa są zgodne z określoną norma lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje,
że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczna (w wypadku wyrobów, dla których
nie ustalono PN).
1.3.30. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną norma lub innym dokumentem normatywnym.
1.3.31. Inspektor Nadzoru - oznacza osobę powołana przez Zamawiającego do działania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w niniejszym Kontrakcie.

2. Prowadzenie robót
2.1 Ogólne zasady wykonania robót
Specyfikacja techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano-montażowych
i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe technicznie
i jakościowo wykonanie robót. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót
5

OST
LODOWISKO SZTUCZNE WRAZ Z BUDYNKIEM USŁUGOWO-SOCJALNYM
Inwestor: MOSIR LESZNO

realizowanych na podstawie uzyskanej Decyzji pozwolenia na budowę.
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie
których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z projektem, wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jakości, projektu
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
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 zarządzającego realizacją umowy.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zleci uprawnionemu geodecie sprawdzanie lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez
wykonawcę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną
one założone ponownie na koszt, równie; w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie
zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy
i uważa sie, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robot.
Decyzje zarządzającego realizacja umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności, normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe
z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, po jednym egzemplarzu
projektu budowlanego, projektu wykonawczego i Specyfikacji Technicznych.

2.2.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
W jej skład wchodzą:
• Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych
• Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego – Zamawiający
posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane”
• Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę
w ramach Ceny Kontraktowej
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentacją powykonawczą całości
wykonanych robót, w tym równie; inwentaryzację geodezyjną.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji.
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2.2.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią cześć Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliska 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 ST,
i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a; do zakończenia i odbioru Robót,
a w szczególności:
• zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;
• fakt przystąpienia do Robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót;
• w czasie wykonywania Robót Wykonawca, o ile będzie to konieczne, dostarczy, zainstaluje i
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory,
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
• Koszt zabezpieczenia Terenów budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje sie, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W cenę kontraktową
włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi
tymczasowej i montażowej o ile Wykonawca uzna że wykonanie takiej drogi jest niezbędne.
W Cenę Kontraktową wliczony jest koszt korzystania ze znajdujących się na terenie Inwestora
przyłączy mediów tj. energii elektrycznej oraz wody.
• Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji
placu budowy.

2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
• Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;
7

OST
LODOWISKO SZTUCZNE WRAZ Z BUDYNKIEM USŁUGOWO-SOCJALNYM
Inwestor: MOSIR LESZNO

•

Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciażliwości dla osób lub własności społecznej i innych,
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.
Stosując sie do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
o - lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
o - środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami
i gazami, możliwościa powstania pożaru.

2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót
albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza sie użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów.

2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne
i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz, będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w
ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania Budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robót, które mogą 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 i ponosząc koszty tych napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiającego.

2.2.9. Ograniczenie obciażeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie
powiadamiał Inspektora Nadzoru.
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na swieżo
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2.10. 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 niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje sie, że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do Robót od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez
Inspektora Nadzoru.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania.
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

2.2.13. Odbiory.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji,
których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych Instytucji
w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym
staraniem. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory
techniczne musza spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”.

3. Materiały
Wszystkie materiały, które Wykonawca zamierza stosować w celu wykonania Robót musza uzyskać
aprobatę Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania musza odpowiadać warunkom
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
z 2003r. z pózn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa
potwierdzające odpowiednia jakość materiałów.
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym.

3.1. Źródła szukania materiałów.
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Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postępu Robót.

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

3.3. Inspekcja wytwórni materiałów.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.
Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane
następujące
warunki:
• Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
• Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa sie produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione,
to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują sie niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
10

OST
LODOWISKO SZTUCZNE WRAZ Z BUDYNKIEM USŁUGOWO-SOCJALNYM
Inwestor: MOSIR LESZNO

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwośc zastosowania materiałów zamiennych,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

4. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzęt 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 niegwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót.

5. 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 prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą
usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

6. Wykonanie robót
Rozpoczęcie budowy następuję z chwila podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy:
• zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektów,
• wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
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Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub
zgłoszeniem.

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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 Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robot lub wyznaczania wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty rozbiórkowe
Przed przystąpieniem do robót demontażowych, rozbiórkowych i wyburzeniowych należy
przeprowadzić dokładne rozeznanie budowli i otaczającego terenu, wykonać wszystkie niezbędne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzędzi
i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem
prac. Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogólnie obowiązujące
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracowników zatrudnionych przy
robotach rozbiórkowych powinno sie zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a
wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach
rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy.
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące sie w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się
zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować.
Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.

6.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół
budowy. Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi
o porządku.

7. Kontrola jakości robot
7.1. Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i
materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
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Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będa tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będa dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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.

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

7.6. 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 oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
badan dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że
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raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.7. Certyfikaty i deklaracje.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić
do użycia materiały i wyroby posiadające:
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych
• Deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w
stosunku do wymagań ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

7.8. Dokumenty Budowy.
7.8.1. Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Tereny Budowy do chwili wydania pozwolenia na
użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i 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 Inwestora,
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu;
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulęgających, zakryciu, częściowych
i końcowych odbiorów Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
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zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
• 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
badan 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 Inwestorowi do ustosunkowania sie,
• Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania polecę Wykonawcy
Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.

7.8.2. Księga Obmiaru.
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów Robót.
W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót
a w szczególności:
• wyniki pomiarów bezpośrednich,
• obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki rysunki ilustrujące metodę
obliczeń (w uzasadnionych przypadkach).
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach przyjętych
w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzór.

7.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt. 7.8.1 – 7.8.3 następujące
dokumenty:
• pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
• protokoły przekazania Terenu Budowy;
• protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
• protokoły z narad i ustaleń;
• korespondencje na budowie;
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
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8. Obmiar robót
8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym 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 Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż; linii osiowej w metrach.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w ksiażce
obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.
m3 wykopu – oznacza objętość gruntu mierzona w stanie rodzimym
m3 nasypu – oznacza objętość materiału mierzona po zagęszczeniu nasypu
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 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. Wagi i zasady ważenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

9. Odbiór robót
9.1. Rodzaje odbiorów.
Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać sie będą zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej
W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale
Wykonawcy:
Odbiory Techniczne polegające na stwierdzeniu jakości robót
• odbiór częściowy,
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• odbiór etapowy,
• odbiór techniczny robót zanikających i ulęgających zakryciu,
• odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe)
• odbiór pogwarancyjny
Ponadto występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch
technologiczny. Zasady odbiorów może określać umowa o roboty budowlane.
Przejecie robót (obiektów) przez Zamawiającego:
• przejecie części robót
• przejecie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem.

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

9.1.2. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem
do dziennika budowy.
Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, że jakość wykonanych robót nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnię wyznaczy termin na
ich usuniecie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające niewykonane w wyznaczonym terminie będą
przyczyna przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego.

9.1.3. Przejęcie Robót.
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe
Wykonawca może wystąpić o wydanie Świadectwa Przejęcia.
Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez
Zamawiającego.
Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz
uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia.
Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien
stwierdzić:
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową,
• spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na użytkowanie
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do:
• przygotowania dokumentów pozwalających na należyta ocenę wykonanego obiektu
będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi
uzupełnieniami i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one
wykonane), projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan
obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących sie w obiekcie
maszyn, urządzeń i instalacji itp.,
• umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania sie
z tymi dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń
protokołów itp,
Do wystąpienia o Świadectwo Przejęcia Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące
dokumenty:
• Dokumentację Powykonawczą (Dokumentacją Projektową z naniesionymi zmianami)
• Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiarów;
• Specyfikacje Techniczne
• uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulęgających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecę,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
• deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,
• wyniki badan i pomiarów elektrycznych.
• wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,
• opinie technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru,
• powykonawczą inwentaryzację geodezyjną Robót,
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
• kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego Robót.

9.1.4. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie
oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2.

9.1.5. Dokumenty do odbioru robót budowlanych
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu
i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, z ulicy, sąsiedniej
nieruchomości, budynku lub lokalu,
• dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy i inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy, dziennik montażu i ksiażka obmiarów (oryginały),
wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości,
protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulęgających zakryciu,
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
i Programem zapewnienia jakości,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót,
kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

10. Podstawa płatności.
10.1 Ustalenia ogólne.
Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla
danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające sie na jej wykonanie.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót.
Cena jednostkowa obejmować będzie:
• robociznę bezpośrednia,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą:
- płace personelu i kierownictwa budowy,
- pracowników nadzoru i laboratorium,
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
dróg dojazdowych itp.),
- koszty dotyczące oznakowania Robót,
- wydatki dotyczące bhp,
- usługi obce na rzecz budowy,
- ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,
- ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.

10.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych
Umowy ponosi Wykonawca.

10.3 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania
i wszystkich wymaganych Gwarancji.
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Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10.4 Tablice informacyjne i tabliczki znamionowe.
10.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek.
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać Tablice informacyjne
na czas wykonania Robót.

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji
ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

11. Dokumenty odniesienia.
11.1. Dokumentacja projektowa
11.1.1. Jednostka autorska
Modo Architekci
64-100 Leszno
ul. Czarnoleska 33

11.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa budowlana
Architektura
Konstrukcja

mgr inż. arch. Mariusz Cadler
mgr inż. Łukasz Kurzawski

11.1.3. Zestawienie specyfikacji technicznych
Branża budowlana:
NR SST
ST-00.00
B-01.01
B-01.02
B-02.00
B-03.00
B-04.01
B-04.02
B-05.00
B-06.00
B-07.00
B-08.01
B-08.02
B-09.00
B-10.00
B-11.00

mgr inż. Łukasz Kurzawski

TYTUŁ
Część ogólna
Pokrycie dachu
Obróbki blacharskie, wpusty dachowe i rury spustowe
Izolacje
Tynki i okładziny
Stolarka okienna i drzwiowa, fasada
Drzwi wewnętrzne
Podłogi i posadzki
Ścianki z płyt kartonowo-gipsowych i sufity z płyt gipsowo-kartonowych
Malowanie
Elewacja
Rusztowania
Nawierzchnie utwardzone
Ogrodzenia
Zieleń
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11.2. Przepisy związane
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralna cześć i należy je czytać łącznię z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będa miały ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartym i w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm
i przepisów, a w szczególności:
• Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156
poz.1118 (tekst jednolity)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych DZ.U. 2000r.
Nr 26,poz. 313.
• Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90,
poz. 575).
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. Nr 47
z 19 marca 2003 r., poz. 401
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami.
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
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