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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
1.      Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 
Budowa boiska sportowego piłkarskiego o nawierzchni naturalnej z nawodnieniem, 
trybunami, zadaszonymi ławkami, oświetleniem i nagłośnieniem, ciągiem komunikacji 
pieszo-jezdnej i przebudową ogrodzenia w Miedzierzy gm. Smyków, nr ewid. działki 256, 
257, obręb 0005 Miedzierza. 
 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
• Inwestor, Zamawiający –Gmina Smyków 

Smyków nr 91, 26-212 Smyków. 
• Wykonawca dokumentacji projektowej i kosztorysowej – Konrad Toczyński, 97-500 

Radomsko, ul. Wodna 35 
• Wykonawca (y) robót budowlanych i instalacyjnych (odpowiednie dane zostaną wpisane 

po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane i instalacyjne). 
• Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
 w Końskich. 
 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 
Na działce nr 257 zaprojektowano boisko sportowe z nawodnieniem, trybunami, zadaszonymi 
ławkami.  
 
Wyposażenie instalacyjne boiska 

Zaprojektowano wyposażenie w następujące instalacje i urządzenia: 
- elektryczną: oświetleniową, nagłośnieniową, 
- nawadniającą wraz z rurociągiem zasilającym, 

 
1.3.2.    Ogólny zakres robót: 
- roboty budowlano – montażowe instalacji sanitarnych pomieszczeniu kotłowni, 
- wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej j.w., 
- wykonanie rurociągu wodociągowego zasilającego instalacji nawadniającej, 
- wykonanie instalacji nawadniającej, 
 
1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania : 

zgodnie z dokumentacją  projektową. 
 
1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
 podstawę do realizacji robót 
 
1.4.1 Spis projektów budowlano - wykonawczych: 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- projekt instalacji nawadniającej. 
 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 
       A. Prace przygotowawcze 
       B. Roboty ziemne 

C. Instalacja nawadniająca 
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1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje          
na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania 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, wymaganiami 
specyfikacji technicznych 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 wytyczeniu                        
i wyznaczeniu 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 zatrudni 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. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
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 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. 
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2.2. Teren budowy 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Teren objęty projektowaną zabudową boiska sportowego jest wolny innej od zabudowy 
kubaturowej.  
Podłoże budowlane tworzą utwory piaszczysto – żwirowe średniozagęszczone. Obiekt należy 
zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe są proste. Głębokość strefy 
przemarzania hz = 1,0 m p.p.t. 
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w warunkach umowy na wykonanie robót budowlanych  i instalacyjnych.   
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentacje techniczną określoną w punkcie 1.4., 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu 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 okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót 
jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych                       
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi                
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które         
są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych              
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
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przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5 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. 

 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne                         
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności                        
ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących                 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie           
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,             
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny                   
za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające               
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy                   
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 
być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące                  
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę            
od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, 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 i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
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2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 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, 
-     organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
-     wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-     wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych                                                                                                                                                                                                    
      elementów robót. 

 
2.3.3 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. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót 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. 

  
2.3.4 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 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126) jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, plan  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel             
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
2.3.5   Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

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

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków                             

i zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób                 



 8 

i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania       
i załadunku  materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
2.4.    Dokumenty  budowy 
2.4.1    Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy             
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                      
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 
2001 roku). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 
postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane              
w porządku chronologicznym jeden po drugim, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak                            
i zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych                 

w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót                       

z polecenia zarządzającego realizacją umowy,  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych, 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających                       
z warunków  klimatycznych, 
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- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,       
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko                
na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione                       
są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad                

na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót; 
g) Opinie ekspertów i konsultantów; 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
2.4.4   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. 
 
2.5  Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 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, 
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-    dokumentacja powykonawcza, 
-    instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
Urząd Gminy w Smykowie, 26-212 Smyków nr 91. 
 
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. 
 
2.5.2 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 cztery  
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy 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 15 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
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; 
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane                                                          

urządzenie, materiał lub element; 
8) 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                   
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pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 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 i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia 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. 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian               
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować             
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze,                  
co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci                 
i 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 przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez wykonawcę w ciągu 30 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: nazwa 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. 
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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, 
zalecanymi 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. 
 
3.  Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzającym realizacją umowy o wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych jest 
Inwestor, który działaniem własnych służb technicznych – zgodnie z obowiązującym 
schematem organizacyjnym - sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych             
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy         
(Inwestor) pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc 
poleceń zarządzającego realizacją umowy (Inwestora). 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować przedstawicielom 
Inwestora na placu budowy i utrzymywać do końca robót miejsce do pracy. 
 
4.  Materiały i urządzenia 
4.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
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 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić,       
że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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 pozyskania               
i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
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wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku realizacji robót finansowanych z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 
Europejskiej.  
 
4.2  Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
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. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony         
do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp            

do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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 zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania.  
 
4.4  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 skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone                        
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
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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.  

 
4.6  Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 
realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany                      
i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. 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 szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
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 przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone                
do robót. 

 
6.  Transport  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym          
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą  
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia              
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.   
 
7.  Kontrola jakości robót 
7.1       Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania 
robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót                  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone                                
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające,             
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.  
 
7.2 Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.                      
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

 

7.3   Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                               
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
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o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia           
te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywał zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów                   
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  
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.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniał zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie                
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy              
są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym                            
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 
8. Obmiary robót 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich 
się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 
8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano            
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 
przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar                    
co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)                     
w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo           
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe                 
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dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone    
w tonach lub kilogramach.  
 
8.2    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. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę                 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych        
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy.         
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio                  
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 
10.  Przepisy związane 
10.1.   Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami                        
i normatywami.  
 
10.2    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: 
1. 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;  
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 Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
Nr 75/2002 poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami; 

6.  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); 
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7.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku 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 roku, Nr 130, poz. 1389); 

8.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego            
(Dz. U. z  2004 roku, 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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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

A. PRACE PRZYGOTOWAWCZE  
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji prac przygotowawczych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy budowie boiska sportowego w Miedzierzy, dz. nr 256, 257, obręb 0005 
Mierzierza. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych  Wykonawca powinien 
przygotować: 

• sieć układu pomiarowego wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty 
pomiarowe, 

• teren budowy na którym roboty budowlane mają być wykonywane, a w szczególności: 
1) ogrodzić plac budowy i wykonać w ogrodzeniu odpowiednie wejście lub bramę dla ruchu 

pieszego oraz bramę  dla pojazdów mechanicznych, 

2) wyrównać stosownie do potrzeby teren oraz zbadać czy nie są założone w terenie lub nad 
nim kable, przewody lub inne urządzenia, a w razie ich istnienia usunąć je lub 
zabezpieczyć w porozumieniu z organem lub osobą do których kompetencji należy 
utrzymanie lub nadzór nad nimi,  

3) założyć w miarę potrzeby  urządzenia piorunochronne  w porozumieniu ze strażą pożarną,  

4) osuszyć w miarę potrzeby teren nadmiernie zawilgocony, 

5) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach, 

6) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

7) wznieść w miarę potrzeby tymczasowe budynki dla pracowników zatrudnionych                  
na budowie oraz na cele składowania materiałów oraz przygotować miejsce                      
do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza 
budynkami; dla materiałów, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
farby) należy przygotować składy w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie                    
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producentów tych 
materiałów, 

8) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

Prace przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z: 
• dokumentacją techniczną, 
• “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom 

I, część I, 
• warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów mediów, 
• wytycznymi zawartymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (branżowych), 
• SIWZ i innymi uzgodnieniami spisanymi z Zarządzającym realizacją umowy, 
• aktualnie obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
 



 20 

B. ROBOTY ZIEMNE  
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robót 
budowlanych przy budowie boiska sportowego w Miedzierzy, dz. nr 256, 257, obręb 0005 
Mierzierza. Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją powiązane jest z układem 
przedmiarowym. Prowadzenie robót ziemnych przewidziano przy pomocy sprzętu 
mechanicznego w skład którego wchodzą: 
- spycharka gąsienicowa o mocy 50 KM, 
- koparka przedsiębierna o poj. łyżki 0,25 m3 
- samochód samowyładowczy do 5t. 
Do obsypania wykopów wokół budynku należy zastosować grunt rodzimy z wykopów. 
 
Roboty ziemne należy prowadzić w wykopach szeroko-przestrzennych. 
 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z: 
• dokumentacją techniczną, 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” Tom 

I, część I, 
• warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów mediów, wytycznymi zawartymi            

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej oraz w Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych 
(branżowych), 

• SIWZ i innymi uzgodnieniami spisanymi z Zarządzającym realizacją umowy, 
• aktualnie obowiązującymi przepisami. 
 
C. INSTALACJA NAWADNIAJ ĄCA 
 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI  
Przedmiotem specyfikacji są roboty związane z wykonaniem instalacji wodociągowej 
nawadniającej boisko. 
 
1.2. ZAKRES ROBÓT 
1.2.1. Roboty ziemne w zakresie układania rurociągów: 
• Wykopy liniowe wykonywane ręcznie o szerokości 0,8 m o ścianach pionowych. 
• Wykonanie podłoża pod kanały z piasku o grubości warstwy 10 cm. 
• Ręczne zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami. 
• Wykop otwarty dla  przewodu wodociągowego wykonywać zgodnie z warunkami 

technicznymi wg PN-B-10736. 
• Grunt do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03020. 
• Spadek dna wykopu i podłoże pod rurociąg powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 
• Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 
 
1.2.2. Roboty montażowe w zakresie układania rurociągów: 
Do wykonania przyłącza zastosować materiały i urządzenia zgodnie z projektem: 
• Rury, kształtki, uszczelki i armaturę przewodów sprawdzić przed montażem, czy spełniają 

wymagania projektowe, są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 
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• Rury, kształtki, uszczelki i armaturę przewodów składować zgodnie z zaleceniami 
producentów, w miejscach zapewniających im czystość. 

• Dla zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem w węźle włączeniowym do sieci 
zastosować blok oporowy oparty o nienaruszony grunt. 

• Ułożony odcinek przewodu wodociągowego zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 
• Rury PE przyłącza wodociągowego łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. 
• Montaż przewodu wykonywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736                     

w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. 
• Armaturę wodociągową oznakować tabliczkami orientacyjnymi wg PN-B-09700. 
• Podejście przyłącza do budynku zakończyć zaworem odcinającym kulowym. W miejscu 

wejścia przyłącza wodociągowego do budynku w ścianie należy wykuć otwór o średnicy 
o 10 cm większej niż średnica zewnętrzna wodociągu. W otworze osadzić przejście 
szczelne przez ścianę – punkt stały. Przestrzeń pomiędzy rurą, a murem należy wypełnić 
zaprawą cementową. 

• W miejscu skrzyżowania przyłącza z kanalizacją, w którym niespełniony jest warunek 
odległości pionowej, wodociąg  zabezpieczyć rurą ochronną.  
 

1.2.3. Wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej w budynku niemieszkalnym: 
• Wykonanie poziomu zimnej wody po ścianach pomieszczenia kotłowni z rur z polietylenu 

łączonych za pomocą złączek systemowych, 
• Montaż armatury odcinającej,  
• Montaż pompy, 
• Płukanie instalacji wodociągowej, 
• Wykonanie próby szczelności instalacji zimnej wody.  
• Wykonanie włączenia do wodociągu dn 160, 
• Montaż zasuwy odcinającej wodociągowej φ 80  z klinem miękkouszczelniającym                  

z kołnierzem i króćcem PE do zgrzewania przeznaczonej do zabudowy ziemnej i 
obudową i skrzynką uliczną, 

• Ułożenie przewodu wodociągowego o długości l = 75,45 m z rur wodociągowych 
ciśnieniowych PE 100, PN10, SDR 17 Ø 75 mm.  

• Ułożenie taśmy sygnalizacyjno-ostrzegawej, 
• Montaż zraszaczy, zaworów elektromagnetycznych, sterownika. 
• Oznakowanie przyłącza i uzbrojenia. 
 
1.2.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
1.2.4.1. Prace towarzyszące: 
• Wyznaczenie tras ułożenia przewodów zgodnie z projektem, 

 

1.2.4.2. Roboty tymczasowe: 
• Przygotowanie podłoża pod przewody rozprowadzające, 
• Wykonanie otworów przez przegrody konstrukcyjne. 

 
1.3. INFORMACJA O OBIEKCIE 
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego w Miedzierzy wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną.  
 

Źródłem zaopatrzenia w wodę będzie istniejące przyłącze wodociągowe. 
 

 
 



 22 

1.4. NAZWY I KODY ROBÓT 
Kategoria robót według WSZ – kod CPV – 45 33 00 00-9 (hydraulika i roboty sanitarne). 
Kategoria robót według WSZ – kod CPV – 45 11 12 00-0 (roboty ziemne                                
w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne) 
 
2.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH: 
• Wyroby budowlane powinny być dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r.        
t.j.  posiadać oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdować się w określonym 
przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa.  

• Zakupione wyroby muszą mieć jednoznaczną identyfikację wyrobu (producenta, typ, 
symbol surowca, średnicę, nominalną sztywność obwodową, datę produkcji, numer partii) 

• Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi               
od podłoża, na którym są składowane, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku 

• Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, nie dopuszczać            
do powstawania odkształceń 

• Transport wyrobów należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający uszkodzenie 
materiału, wykonywany samochodami skrzyniowymi w fabrycznych opakowaniach. 
Transport samochodowy powinien być prowadzony zgodnie z przepisami ruchu kołowego 
na drogach publicznych. 

• Magazynowane wyroby należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
oddziaływaniem promieni słonecznych i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

• Każda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiadać 
wystawioną przez producenta deklarację potwierdzającą zgodność zamówionych 
wyrobów z obowiązującymi normami i przepisami. 

 
3.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
Wykonawca robót powinien posiadać urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, 
sprzęt do montażu instalacji w ilości zapewniającej bezkolizyjną realizację harmonogramu 
robót. 
 
4.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca robót powinien zapewnić na czas wykonania robót środki transportu materiałów 
budowlanych i ludzi w ilości zapewniającej realizację inwestycji zgodnie z harmonogramem 
robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i szkody 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca budowy. 
 
5.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA INSTALACJI  
 Instalację należy wykonywać zgodnie z: 
• „Warunkami technicznymi ,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”             

Dz. U. 75 z dn 15.06.2002 r ,   
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL 07.2003, 
• „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”,  
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 oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w rozporządzeniach: 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. Nr 91/02 poz. 811) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa   

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401). 
 
5.1.    ROBOTY MONTAŻOWE 
Do wykonania instalacji zastosować materiały i urządzenia zgodnie z projektem. 

5.1.1. Instalacja zimnej wody 
Wewnętrzną instalację wodociągową wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych 
łączonych za pomocą gwintowanych łączników żeliwnych ocynkowanych oraz z rur PE 100, 
PN10, SDR 17 Ø 75 mm łączonych za pomocą złączek - zgodnie z wytycznymi producenta.  
Przewody wody zimnej prowadzić po ścianach, poziomo.  
Instalację wody zimnej wyposażyć w zawory odcinające kulowe, zawór zwrotny i 
antyskażeniowy typu EA 271 o średnicy 40 mm, zawór spustowy dn20 ze złączką do węża.  

6.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLAN YCH  
6.1. KONTROLA WYKONANIA 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji. 
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi                    
w kosztorysowaniu ( długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, do ogólnej długości 
przewodu wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników). 
Długości mierzyć poziomo, wzdłuż linii osiowej , jednostką pomiaru jest metr. 
Objętości wyliczać w m3, powierzchnie w m2, a sprzęt i urządzenia w szt. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zapewni Wykonawca.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej(ST), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru sprawdza zgodność wykonania robót z projektem: 
Inspektor Nadzoru sprawdza zgodność wykonania robót z projektem: 
• zgodność zastosowanych metod i środków technicznych z ogólnymi i szczegółowymi 

instrukcjami dla danego systemu i wyrobu, 
• zgodność z dokumentacją wytyczenia osi przewodu, 
• szerokość, głębokość i szalowanie  wykopu, 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
• rodzaj podłoża, 
• rodzaj rur, kształtek, armatury, 
• ułożenie przewodu, 
• bloki oporowe, 
• zagęszczenie obsypki przewodu, 
• szczelność przewodu, 
• zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu, 
• wyniki płukania,  
• poprawność i jakość wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń, 
• składowanie rur i kształtek. 
• poprawność mocowań i kompensacji, 
• rodzaj rur i kształtek, 
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6.2.      BADANIA ODBIORCZE 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 
Inwestorem i Wykonawcą. Obejmować powinien co najmniej: 

• badania odbiorcze szczelności, 
• zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury,  
• zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji 

oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 
• zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. 
 
Warunki wykonywania badań zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych. 
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, 
dodatkowo - na żądanie – próbki do badań laboratoryjnych. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) 
muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania. 
Dla urządzeń pozostających w kontakcie z wodą użytkową wymagana jest opinia higieniczna 
PZH. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 
7.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT   
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji. 
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi                    
w kosztorysowaniu ( długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, do ogólnej długości 
przewodu wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników). 
 
Długości mierzyć poziomo, wzdłuż linii osiowej , jednostką pomiaru jest metr. 
Objętości wyliczać w m3, powierzchnie w m2, a sprzęt i urządzenia w szt. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zapewni Wykonawca.  
 
8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1.   ETAPY ODBIORÓW 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 

 

8.2.    WYMAGANIA I BADANIA PRZY ODBIORZE 
Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przeprowadzenie badań i odbiorów technicznych 
częściowych dla robót zanikających. 
Przy odbiorze technicznym należy sprawdzić: 
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• zgodność z dokumentacją tras i rozprowadzenia instalacji, 
• zgodność wykonania robót z projektem, 
• wykonać próby szczelności instalacji, 
• wykonać próby ciśnieniowe instalacji, 
• wykonać badania bakteriologiczne wody w instalacji wodociągowej. 
 
Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  

Wszystkie odbiory i próby powinny być prowadzone przed zakryciem instalacji w całości. 
Jeżeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla przeprowadzenia dalszych prac 
budowlanych, możliwe jest wykonywanie odbiorów częściowych na warunkach odbioru 
końcowego. 

8.3.   ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY 
Wykonawca zgłasza Inwestorowi do odbioru częściowego roboty ulegające zakryciu 
(poziomy kanalizacyjne, przewody zimnej i ciepłej wody w posadzkach i bruzdach). 
Do odbioru częściowego Wykonawca przedkłada wyniki badań dla odbieranego odcinka, 
zgodnie z wymaganiami projektu technicznego, ST, SIWZ i zapisami Umowy. 

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone spisaniem protokółu odbioru 
częściowego lub przez dokonanie wpisu do dziennika budowy. 

8.4.   ODBIÓR KOŃCOWY 
Do obioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• protokóły częściowych odbiorów technicznych, 
• protokóły prób szczelności instalacji, 
• protokóły prób ciśnieniowych instalacji, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem technicznym, 
pozwoleniem na budowę. 
Gotowość do obioru końcowego Wykonawca zgłasza pisemnie, dokonuje wpisu do dziennika 
budowy. 
Inspektor Nadzoru potwierdza pisemnie gotowość do dokonania odbioru końcowego. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót poprawkowych               
i uzupełniających wyznacza komisja. 

8.5.   ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz zaistniałych w okresie trwania gwarancji           
i rękojmi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 
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9.  ROZLICZENIA ROBÓT  
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących - zasady płatności ustala Umowa 
pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Podstawa wykonania instalacji nawadniającej 
• projekt budowlany wewnętrznych instalacji nawadniającej 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wewnętrznych instalacji               

wod-kan i ccw, 
• warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych,  
• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 75 

z 15 czerwca 2002 r., z późn. zmianami), 
• wymagania producentów zastosowanych rur i dostawców urządzeń, 
• Ogólna Specyfikacja Techniczna, 
• SIWZ, 
• przedmiar robót. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• PN-EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz złącza               
do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań, 

• PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych, 

• PN-B-10725:1997 Wodociągi- Przewody zewnętrzne- Wymagania i badania, 
• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych            

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. W-wa 

SGGiK 1996, 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL 

09.2001. 
• PN-71/B-10420 „Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 
• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
• PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
• PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania           

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
• PN-81/B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
D.  UWAGI KO ŃCOWE 
 Wszystkie roboty prowadzone podczas realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 
muszą odpowiadać: 
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I 

– budownictwo ogólne, 
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- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom 
II – instalacje sanitarne i przemysłowe, 

- Warunkom technicznym wykonania i odbioru rurociągów z tworzy sztucznych, 
- Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom 

V – instalacje elektryczne. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ” 

jednoznacznie określają sposób i jakość wykonania poszczególnych robót, 
zastosowanych do nich materiałów oraz odbiorów częściowych i końcowego. 
                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


