
ZAŁĄCZNIK NR 9

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 

Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego w Kotani 

poprzez budowę szatni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska”.

Zakres  prac  obejmuje  w  szczególności  wykonanie  następujących  grup  prac  remontowych 

i budowlanych:  budowa budynku socjalno  – szatniowego w technologii  tradycyjnej,  wykonanie 

przyłącza wodociągowego, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowa osadnika na ścieki 

–  szamba,  wykonanie  przyłącza  energetycznego,  wykonanie  dojścia  do  budynku  szatniowo  – 

socjalnego, wykonanie parkingu, wykonanie ogrodzenia panelowego, wykonanie montażu ławek 

parkowych.

Realizacja zamówienia podzielona jest na 2 etapy. Pierwszy etap realizacji zamówienia obejmuje 

budowę budynku szatni wraz z przyłączami oraz wykonanie chodnika dojścia do budynku – termin 

zakończenia  realizacji  pierwszego  etapu  zamówienia  30  listopad  2011  r.  Drugi  etap  realizacji 

zadania  obejmuje  wykonanie  pozostałych  prac  budowlanych  takich  jak:  wykonanie  parkingu, 

wykonanie ogrodzenia panelowego, montaż ławek parkowych w terminie do 31.07.2012 r.

II. CHARAKTERYSTYKA PRAC.

Przedmiotem  zadania  są  prace  budowlane  dla  budowy  zaplecza  socjalno  –  szatniowego, 

ogrodzenia, parkingu i chodnika w Kotani, Gmina Krempna powiat jasielski w ramach kompleksu 

sportowego.  Obiekt  użyteczności  publicznej  z  przeznaczeniem  na  cele  kulturalne  i  sportowe. 

Budynek parterowy zrealizowany będzie w technologii tradycyjnej: fundamenty betonowe, ściany 

murowane  z pustaków,  dach  konstrukcji  drewnianej  pokryty  gontem bitumicznym.  Do  obiektu 

zostanie doprowadzona woda, kanalizacja sanitarna, przyłącz energetyczny. Zostanie wybudowane 

dojście  z kostki  brukowej  i  parking.  Całość  kompleksu  zostanie  ogrodzona  ogrodzeniem 

panelowym. Na obiekcie zostaną zamontowane ławki parkowe.

Istotne parametry określające wielkość obiektu i robót:

− budowa budynku socjalno -  szatniowego w technologii tradycyjnej o wymiarach 5,0 m x 

18,0 m

− wykonanie przyłącza wodociągowego – o długości 278, 50 m

− wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej – o długości 11,0 m
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− budowa osadnika na ścieki – szamba – w ilości 1 kpl

− wykonanie przyłącza energetycznego – w ilości 1 kpl

− wykonanie dojścia do budynku szatniowo – socjalnego – o powierzchni 256, 20 m2

− wykonanie parkingu – o powierzchni – 1711,95 m2

− wykonanie ogrodzenia panelowego – o długości 616 mb

− wykonanie montażu ławek parkowych – w ilości 64 szt.

Grupy robót:

• 45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

• 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

• 45212230-7 Instalowanie szatni

• 45410000-4 Tynkowanie

• 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

• 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

• 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

• 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

• 45320000-6 Roboty izolacyjne

• 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

• 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

• 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

• 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

a) Zamawiający: Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85

b) Instytucja finansująca inwestycje: 

Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85, przy udziale środków dofinansowania 

c) Organ nadzoru budowlanego: 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jaśle

d) Ochrona konserwatorska: obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, projekt budowlany, projekt architektoniczno – 

budowlany przyłącza wodociągowego, dokumentacja dot. zgłoszenia zamiaru budowy ogrodzenia 
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oraz ławek.

Prace nie uwzględnione w przedmiarze a wymagane od oferentów.

- zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy

- transport wewnętrzny jak i zewnętrzny związany z technologią wykonania

- wykonanie prac pomiarowych (w szczególności wszelkie protokoły dopuszczenia do użytkowania 

instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej z protokołem kominiarskim, 

przyłącza wodnego i kanalizacji sanitarnej w tym szczelności osadnika, protokołów elementów 

zanikających, wykonanie kosztorysu powykonawczego) oraz przygotowanie dokumentacji 

powykonawczej (dziennik budowy, atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne i rozruchowe, mapa 

powykonawcza, dokumentacja zamienna)

- oraz inne prace, które nie zostały ujęte w przedmiarze a których wykonanie będzie wymagane od 

oferentów a wynikać będzie z specyfiki prac 

Ponadto do wykonawcy będzie należało.
- Prowadzić prace w oparciu o przepisy prawa budowlanego i z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki 

budowlanej. 

- Elementy zakrywane należy każdorazowo zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego

-  Elementy  związane  z  wykończeniem  wnętrz  muszą  być  każdorazowo  uzgadnianie  z  osobą 

wyznaczoną do tego celu przez inwestora – nie dopuszcza się przez wykonawcę tzw. samo ustalania 

w zakresie kolorystyki i elementów dekoracyjnych

- Zabezpieczyć każdorazowo teren budowy przed osobami postronnymi

- Doprowadzić teren budowy po wykonaniu do należytego porządku z wykonaniem napraw szkód, 

które przy jego udziale zostały wykonane

-  Z  uwagi  na  fakt,  że  część  obiektu  będzie  podczas  wykonywania  prac  nadal  funkcjonować, 

wymagana będzie od wykonawcy pełna współpraca (możliwość korzystania z boiska sportowego)

- Ustanowienie kierownika budowy i/lub osoby upoważnionej do kontaktów z inwestorem

- Ustanowienie kierowników robót w specjalności według branż

-  Osoby realizujące zadania,  w których wymagane będą odpowiednie kwalifikacje  zawodowe i 

uprawnienia do posiadania ich

 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 

i  techniczną,  specyfikacją  techniczna,  projektem  budowlanym,  projektem  architektoniczno  – 

budowlanym przyłącza wodociągowego, dokumentacją dot. zgłoszenia zamiaru budowy ogrodzenia 
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oraz ławek i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca jest  odpowiedzialny wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga pisemnej akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy.

Zakres robót został w stosunku do Projektu Budowlanego ograniczony do robót – ujętych  

w Przedmiarze stanowiącym podstawę wyceny robót.

III. PROWADZENIE ROBÓT.

Ogólne zasady wykonywania robót.

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 wykonawczym, projektem architektoniczno – budowlanym 

przyłącza wodociągowego, dokumentacją dot. zgłoszenia zamiaru budowy ogrodzenia oraz ławek, 

wymaganiami specyfikacji technicznych  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  wytyczeniu 

i wyznaczeniu  robót,  jeśli  wymagać  tego  będzie  zarządzającego  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 na własny koszt  zatrudni w razie potrzeby uprawnionego geodetę w odpowiednim 

wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją 

umowy przy sprawdzaniu 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 jego koszt,  również w przypadkach,  gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia 

i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Decyzje  zarządzającego  realizacją  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 
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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.  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 wykonawczym, 

wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  projektem  architektoniczno  –  budowlanym  przyłącza 

wodociągowego,  dokumentacją  dot.  zgłoszenia  zamiaru  budowy  ogrodzenia  oraz  ławek   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.  Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne 

dokumenty  przekazane  przez  Zamawiającego stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 

w  całej  dokumentacji.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń 

w Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora 

Nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian,  poprawek  lub  interpretacji  tych  dokumentów. 

Wszystkie  wykonane Roboty i  dostarczone materiały będą zgodne z  Dokumentacją  Projektową 

i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi,  a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa  Terenu  Budowy  oraz  Robót  poza  placem  budowy 

w okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  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 
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obwieści  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  Nadzoru.  Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót.  W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  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.  Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

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.

Organizacja robot budowlanych.
Harmonogram  prac  będzie  podlegał  opinii  i  akceptacji  inspektora  nadzoru  (osoby  zarządzającej).  

Organizacja robót pozostaje w kwestii wykonawcy. Z tym, że Zamawiający zaznaczył w SIWZ, iż realizacja 

zamówienia podzielona jest  na 2 etapy.  Pierwszy etap realizacji  zamówienia obejmuje budowę budynku 

szatni  wraz z przyłączami  oraz wykonanie  chodnika dojścia  do budynku– termin zakończenia realizacji 

pierwszego  etapu  zamówienia  30  listopad  2011  r.  Drugi  etap  realizacji  zadania  obejmuje  wykonanie 

pozostałych prac budowlanych takich jak: wykonanie parkingu, wykonanie ogrodzenia panelowego, montaż 

ławek parkowych w terminie do 31.07.2012 r.

Przekazanie placu budowy.
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  miejsce  wykonywania  prac  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi 

uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  przekaże  dziennik  budowy,  egzemplarz  projektu 

budowlanego  i   jeden  komplet  Specyfikacji  Technicznych.  Protokolarnemu  przekazaniu  w  terminie 

określonym w umowie będzie podlegał teren budowy zawarty w granicach działki. Przekazaniu podlegać  

będzie również teren przyległy do obiektu, którego zajęcie lub użytkowanie będzie niezbędne do realizacji  

zadania. Ochrona i utrzymanie placu budowy.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów 

i elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego 

odbioru  robót.  Przez  cały ten  czas  urządzenia  lub  ich  elementy i  materiały będą  utrzymywane 

w sposób  zadowalający  zamawiającego.  Może  on  wstrzymać  realizacje  robót,  jeżeli 

w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swe obowiązki. 

Wykonawca zabezpieczy obiekt przed osobami postronnymi.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 

i pod jego poziomem,  takie  jak rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie 
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i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 

Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów 

zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 

budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 

tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego 

działalnością.

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 odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 

dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli takowy jest wymagany prawem budowlanym

Projekt organizacji robót.

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
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charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 

realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

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

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót

Sporządzenie dokumentu nie jest wymagane obowiązkowo.

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.

Szczegółowy harmonogram robót  i  finansowania musi  uwzględniać uwarunkowania wynikające 

z dokumentacji  projektowej  ustaleń  zawartych  w umowie.  Możliwości  przerobowe wykonawcy 

w dziedzinie  robót budowlanych i  montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji  winny 

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

Wykonawca  przestawi  zarządzającemu  realizacją  umowy do  zatwierdzenia  szczegółowy 

harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy. 

Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót 

w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 

Zgodnie  z  postanowieniami  umowy harmonogram będzie  w  miarę  potrzeb  korygowany 
w trakcie realizacji robót.

Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  -Prawo  budowlane  jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  gdy  jego  wykonanie  jest  wymagane.  Na  jego 

podstawie  musi  zapewnić,  żeby  personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne, 

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

Dokumenty budowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania od wykonawcy dokumentów niezbędnych 
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do prawidłowego rozliczenia całości zadania pod względem formalnym i jakościowym.  Dziennik 

budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy  spoczywa  na  kierowniku  budowy,  zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na 

bieżąco i  będą dotyczyć przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi  i  mienia oraz technicznej 

strony budowy. 

Oprócz dokumentów wymaganych aktualnie stanowionym prawem budowlanym od 

wykonawcy na rządnie zamawiającego będzie wymagane dostarczenie: 

a) Dokumentów wchodzące w skład umowy; 

b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne; 

d) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

e) Protokoły odbioru robót, 

f) Opinie ekspertów i konsultantów, 

g) Korespondencja dotycząca budowy

h)  Certyfikaty,  atesty,  instrukcje  i  karty  gwarancyjne  i  inne  dokumenty  potwierdzające  jakość 

użytych materiałów. 

Przechowywanie dokumentów budowy.

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 

ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upoważnionych  przedstawicieli  zamawiającego 

w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.

Informacje ogólne. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- Rysunki robocze 

- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

- Dokumentacja powykonawcza w tym mapa powykonawcza całości zadań

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Protokoły sprawdzeń w szczególności:

• protokół szczelności instalacji wodnej
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• protokół szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej,

• protokół badań instalacji elektrycznej

• protokół szczelności osadnika

• protokół szczelności przyłącza wodociągowego z protokołem włączenia w sieć

• protokół szczelności przyłącza kanalizacyjnego

• protokół sprawności instalacji wentylacyjnej (kominiarski)

Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy winny być  wyraźnie  oznaczone  nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 

Gmina Krempna

38-232 Krempna85

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie 

harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub 

wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 Rysunki robocze 

Elementy,  urządzenia  i,  materiały,  dla  których  zarządzający  realizacją  umowy  wyda 

polecenie  przedłożenia  wykazów,  rysunków  lub  opisów  nie  będą  wykonywane,  używane  ani 

instalowane  dopóki  nie  otrzyma  on  niezbędnych  dokumentów  oraz  odpowiednio  oznaczonych 

ostatecznych rysunków roboczych.  Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki  jedynie w 

zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający  realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak 

najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 

wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie  powoduje 

przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  jednym 

egzemplarzu  dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie 

mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży t kopie 

dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 

zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 5 

zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

O dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
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koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 

wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 

powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji: 

2) Nr umowy:

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

4) Tytuł dokumentu 

5) Numer dokumentu lub rysunku 

6)  Określenie,  jakiego  dokumentu  lub  rysunku  rewizja  dotyczy  numer  rozdziału  i  pozycji  w 

specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element.

Data przekazania.

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez  wykonawcę,  który  potwierdzi  swoim  podpisem  i  stemplem  umieszczonym  na  rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 

roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 

wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający  realizacją  umowy, 

w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 

autorski. 

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania.

Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym 

w umowie.  Wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy 

harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę 

postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 

przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków 

i dokumentów, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 

realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze na wezwanie. Po zakończeniu 
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robót kompletny zestaw rysunków i dokumentów zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 

umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 1 egzemplarzu kompletnej instrukcji 

w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 

dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 

systemu. 

Instrukcje  te  winny być  dostarczone przed uruchomieniem płatności  dla  wykonawcy za 

wykonane  roboty.  Wszelkie  braki  stwierdzone  przez  zarządzającego  realizacją  umowy 

w dostarczonych  instrukcjach  zostaną  uzupełnione  przez  wykonawcę  w  ciągu  10  dni 

kalendarzowych  następujących  po  zawiadomieniu  przez  zarządzającego  realizacją  umowy 

o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 

2. Spis treści 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwą firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

4. Gwarancje producenta.

5. Wykresy i ilustracje 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 8. Instrukcje instalacyjne 

9. Procedura rozruchu 

10. Właściwa regulacja 

11. Procedury testowania 

12. Zasady eksploatacji 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 

15. Środki ostrożności 

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz 

z kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do  utrzymania  dobrego  stanu 

i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

12



zalecanym i rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18.  Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego 

przedstawiciela producenta 

19.  Wykaz  ustawień  przekaźników  elektrycznych  oraz  nastawień  przełączników  sterujących 

i alarmowych 

20.  Schemat  połączeń  elektrycznych  dostarczonych  urządzeń,  w  tym  układów  sterujących 

i oświetleniowych. 

Instrukcje  muszą  być  kompletne  i  uwzględniać  całość  urządzenia,  układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

Zarządzający realizacją umowy.

Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 

robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

Materiały i urządzenia.

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą 

uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru.

Wszystkie  materiały,  których  Wykonawca  użyje  do  wbudowania  muszą  odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, 

poz. 2016, z 2003 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  specyfikacji  technicznej  i technologią 

wykonanych robót. Przynajmniej na trzy dni przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informacje o źródle produkcji, zakupu 

lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych 

i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane 
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automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  atestów  i/lub  wykonania  prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek 

miejscowego  źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed 

rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia 

zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego 

prawidłową eksploatację.

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskiwania i dostarczenia na plac budowy 

materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów 

pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

 Kontrola materiałów i urządzeń.

Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę 

materiały  i  urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  specyfikacji 

technicznych.

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 

partii materiałów.

Atesty materiałów i urządzeń.

W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez 

zarządzającego realizacją  umowy w dowolnym czasie.  W przypadku,  gdy zostanie  stwierdzona 

niezgodność  właściwości  przewidzianych  do użycia  materiałów i  urządzeń z  wymaganiami  nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 

niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
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skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych 

z użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego 

realizacja umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 

że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich  jakość  i  własności 

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 

być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, 

kiedy zostaną użyte.

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą 

zlokalizowane w obrębie  placu  budowy w miejscach  uzgodnionych z  zarządzającym realizacją 

umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed 

uszkodzeniem.

Stosowanie materiałów zamiennych.

Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia 

zamienne, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 5 dni 

przed  ich  użyciem  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez 

zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału  lub urządzenia 

nie może być zamieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

Sprzęt.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom  zawartym  w  specyfikacji  technicznej,  programie  zapewnienia  jakości  i  projekcie 

organizacji  robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i  wydajność 

sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi 

w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i  przepisami  dotyczącymi jego użytkowania.  Tam gdzie jest  to  wymagane 
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przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów 

potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania.  Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub 

specyfikacje techniczne przewidują  możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu, 

wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 

może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody.  Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia 

niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wymagania 

dotyczące przewozu po drogach publicznych, Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Kontrola jakości robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  jakości  wbudowywanych 

materiałów. Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia winny się odbywać pod nadzorem 

uprawnionego kierownika budowy.

Badania i pomiary.

Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający realizacją  umowy jest  uprawniony do 

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek i  badania  materiałów u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze 

strony wykonawcy i  producenta  materiałów zapewniona mu będzie  wszelka  potrzebna do tego 

pomoc.

Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
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zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie 

przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celów  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  zgodnie 

z umową.

Odbiory robót.

Ogólne  zasady odbiorów robót   w niniejszej  specyfikacji.  Płatności  za  ich  wykonanie  określa 

umowa. Odbiorowi będzie podlegać jakość, ilość,  oraz sposób wykonania przedsięwzięcia. Fakt 

gotowości odbioru zostanie zgłoszony pisemnie zamawiającemu w terminie umożliwiającym mu 

zorganizowanie odbioru, lecz nie później niż 5 dni przed planowanym terminem odbioru. 

Zasady określania ilości robót i materiałów.

Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach oraz kalkulacjach indywidualnych.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót 

i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.

Odbiory robót.

Rodzaje odbioru robót:
Roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór robót częściowych,

c) odbiór robót ostatecznych (końcowych),

d) odbiór pogwaranycjny

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym 
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Inspektorowi nadzoru.

Jakość i ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznych robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny.

Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór  ostateczny polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do 

zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę.

Fakt gotowości odbioru zostanie zgłoszony pisemnie zamawiającemu w terminie umożliwiającym 

mu  zorganizowanie  odbioru,  lecz  nie  później  niż  5  dni  przed  planowanym terminem odbioru. 

Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych ustali skład członków komisji w celu dokonania odbioru jak 

też wskaże termin odbioru. 

Przepisy związane.

Normy i normatywy.

Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami 

i normatywami. 

Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót 

Najważniejsze z nich to:

l. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
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3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami 

5.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994  r. 

W sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja2004  r.  w  sprawie  określenia  metod 

i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac 

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 

funkcjonalno -użytkowym(Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7.  rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 

poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub  metod.  Będzie  informował  zarządzającego  realizacją  umowy o  swoich  działaniach  w  tym 

zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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