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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie przedsięwzięcia w zakresie wykonania 
dokumentacji projektowej, jej realizacji oraz kompletacji wyposażenia zgodnie z projektem, pn. - 
„Projekt Budowlany Rozbudowy i przebudowy placu manewrowego dla potrzeb szkolenia uczniów 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie”” na 
działce ewid. nr 14, jednostka ewidencyjna 100510_2 Zduny, obręb ewidencyjny 100510_2.0010 Nowe 
Zduny.  
Plac manewrowy zostanie wykonany dla potrzeb szkolenia kierowców ciągników i maszyn rolniczych. 
Rozbudowa ma na celu stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego  i funkcjonalnego placu o powierzchni i 
wymiarach odpowiednich do szkolenia operatorów wszystkich maszyn rolniczych włącznie z 
kombajnami w sposób zgodny z wymaganymi standardami. 
Realizacja obiektu rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych, uzyskanie 
zezwoleń administracyjnych, wykonanie robót budowlanych, a także niezbędnych rozbiórek elementów 
istniejącego placu manewrowego, doprowadzenie energii elektrycznej, oświetlenie placu, wykonanie 
pawilonu dla instruktora, oraz wyposażenie obiektu we wszelkie urządzenia, sprzęt, znaki drogowe,  a 
także ogrodzenie i zagospodarowanie terenu w granicach działki nr 14.  
Sale wykładowe dla kursantów przewidziano w budynku szkolnym odległym o ok. 300m od placu 
manewrowego. Z dojściem utwardzoną drogą lokalną. 
 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych. 
 

                   Powierzchnia działki               -    3.032,80 m²                                        
                                       Powierzchnia placu manewrowego       -      2774,70 m² 
                                       Powierzchnia biologicznie czynna     -    min. 258,10 m² 
       Powierzchnia pawilonu           -     ok. 16,00 m² 
                                       Kubatura pawilonu              -     ok. 48,00 m³ 
                                        
                                       
Na terenie budowy należy wykonać wszystkie niezbędne roboty ziemne i rozbiórkowe związane z 
pozostałościami istniejącego placu manewrowego, ustawienie krawężników, wykonanie podbudowy i 
nawierzchni placu, ustawienie słupów oświetleniowych, wykonanie zasilenia energetycznego dla potrzeb 
oświetlenia placu i pawilonu dla instruktora. Wykonać należy ogrodzenie z bramą wjazdową, oraz 
elementy zieleni pomiędzy ogrodzeniem i krawężnikiem. Planuje się wykorzystanie zjazdu publicznego z 
drogi żwirowej jako docelowy zjazd na plac manewrowy. Do wykorzystanie będzie istniejący podjazd na 
wzniesienie. 
 

Projekt wielobranżowy (plan zagospodarowanie działki, projekt drogowy,  instalacje elektryczne), 
powinien uwzględniać następujący program funkcjonalno-użytkowy obiektu: 
 

 - plac manewrowy o powierzchni  -  2774,70m² 
 - pawilon dla instruktora opow.  ok. 16m² 
 - oświetlenie placu 

 - ogrodzenie placu z bramą wjazdową  -  220,80mb 

 - wyposażenie w komplet znaków drogowych, pachołków i instrukcje dla poszczególnych 
  maszyn i pojazdów rolniczych 

 

 

 

Zagospodarowanie terenu.  Na działce zachować tereny zielone (biologicznie czynne), zgodnie z 
obowiązującymi warunkami zabudowy.  
Utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm. 
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Zjazd z drogi gminnej istniejący, do wykorzystanie 

 

- 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  
  

-   sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej osób prywatnych 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu. 
 

Realizacja obiektu powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i 
technologiczne oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, 
odpadów) zarówno na etapie budowy jak i użytkowania.  
Budowę obiektu, wszystkich jego elementów wraz ze związanymi z nim urządzeniami i wyposażeniem 
należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający spełnienie wymagań  dotyczących  
bezpieczeństwa użytkowania, warunków sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii, odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne. 
 

1.4. Szczegółowe właściwości technologiczne i wskaźniki funkcjonalno-użytkowe obiektu.  
 

- Zapewnić komunikację z otaczającym terenem, 
- Zapewnić właściwe oświetlenie placu. 
- Wykonać zasilenie placu w energię elektryczną ( oświetlenie załączane z pawilonu instruktora ).  
- Zabezpieczyć obiekt poprzez wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową. 

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.      
 

2.1.        Wymagania architektoniczne. 
 

Plac manewrowy wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem powinien stanowić obiekt o wysokiej estetyce, 
wkomponowany w istniejący krajobraz. 
 

2.2.Wymagania konstrukcyjne. 
 

Nawierzchnia wraz z podbudową musi przenieść obciążenia od najcięższych maszyn i ciągników 
rolniczych. 
 

2.3.Instalacja oświetleniowa. 
 

Instalacja elektryczna musi zapewniać właściwe natężenie oświetlenia placu, oraz najwyższy stopień 
bezawaryjności i trwałości przy jednoczesnej prostocie i niskich kosztach obsługi i konserwacji. 
Słupy oświetleniowe zlokalizowane będą w pasie zieleni. 
 

Energia elektryczna. 
Instalacja i urządzenia elektryczne powinny zapewniać dostarczenie energii elektrycznej o odpowiednich 
parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych, ochronę przed porażeniem 
prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, ochronę przed 
emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola 
elektromagnetycznego.  
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Zasilanie w energię elektryczną. 
Obiekt powinien posiadać zasilanie podstawowe z pobliskiej sali gimnastycznej trasą kablową.   
Zasilanie należy zrealizować w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Łódź-Teren Rejon Energetyczny Łowicz, ul. Mostowa 30, 99-400 Łowicz. W obiekcie należy 
przewidzieć odpowiednią ilość rozdzielnic dla zasilania poszczególnych obwodów. 
 

Instalacja elektryczna oświetlenia. 
Należy zaprojektować i zrealizować systemy obejmujące oświetlenie: ogólne. 
 

 

Instalacja oświetlenia terenu. 
Należy zaprojektować i zrealizować oświetlenie placu oprawami sodowymi na słupkach niskich.  
Założyć należy, że oświetlenie zewnętrzne sterowane będzie z pawilonu instruktora.  
 

2.4 Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektu.   

- Płyta placu manewrowego: 
 

Stabilizacja Rm 2,5 Mp –  gr. ok. 15cm 

Podbudowa ( np. tłuczeń betonowy )  -  gr.  30cm 

Podsypka cementowo-piaskowa  -  3 do 5 cm 

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm 

 

- Pawilon dla instruktora nauki jazdy: 
 

Pawilon typu kontenerowego, ustawiony bezpośrednio na nawierzchni z kostki brukowej. 
 Ściany – zewnętrzne i wewnętrzne z płyt warstwowych 

.  Posadzka – Wykładzina z tworzywa sztucznego wraz z listwą przypodłogową. 
Dach – z płyty warstwowej 

 

 

- Wyposażenie obiektu w urządzenia i znaki drogowe. 
 

Wszystkie znaki powinny być ustawione zgodnie z aktualnymi wymaganiami kodeksu 
drogowego. Wszystkie znaki muszą posiadać aktualne atesty. 

 

2.5. Zagospodarowanie terenu. 
 

Zagospodarowanie terenu uwzględniać winno odpowiednie stanowiska do ćwiczenia manewrów 
przewidzianych dla poszczególnych maszyn rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem manewrowania 
kombajnem. 
Zieleń i nasadzenia o optymalnych warunkach wegetacyjnych. 
 

 

3. Warunki wykonywania i odbioru prac projektowych. 
 

3.1. Zakres prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Usługi projektowania 
architektonicznego). 
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74232000 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

74840000 – Specjalne usługi projektowe 

74843000 – Usługi towarzyszące usługom projektowym 

 

3.2.Zakres prac projektowych. 
 

Zakres prac projektowych obejmuje: dokumentację projektową  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-

użytkowym. 
 

Dokumentacja projektowa obejmuje w szczególności: 
· projekt budowlany (w tym : projekt zagospodarowania działki, projekty branży drogowej i 

elektrycznej).  
· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
· inne opracowania wymagane przepisami prawa, w szczególności Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. 
 

3.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych.   
 

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno- 
budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno-użytkowym, zatwierdzoną przez 
Zamawiającego koncepcją architektoniczną oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami. 
Wykonawca zapewni sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z 
przepisami, w tym  techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. 
W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych 
uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, 
sztuką budowlaną i programem funkcjonalno-użytkowym.  
 

Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w pięciu egzemplarzach wykonanych techniką 
tradycyjną na nośniku papierowym, z czego dwa otrzyma Zamawiający. Zamawiający otrzyma także 
jeden egzemplarz w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD). Dokumentacja projektowa 
powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest 
ona kompletna z punktu widzenia któremu ma służyć i wykonana z należytą starannością. 
 

Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na podstawie protokołu 
przekazania. Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac projektowych jest równoznaczne z dokonaniem 
odbioru częściowego. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w 
ciągu 7 dni od dnia otrzymania danego etapu prac projektowych.  
 

W takcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w 
szczególności do: 

- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.  
- rozwiązania  wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek nanieść na 
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dokumentację budowy znajdującą się u kierownika budowy oraz na jednym egzemplarzu 
Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną.  

 

 

 

 

 

4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.    
   
4.1. Zakres robót według Wspólnego Słownika zamówień (CPV) 
 

Roboty budowlane: 
 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

45000000-7 – roboty budowlane 

45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233250-6 – roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg 

45400000-1 – rob. wykończeniowe w zakresie obiektów budowl. 
45450000-6 – roboty wykończeniowe pozostałe 

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne 

45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych 

 

Dostawa wyposażenia: 
 

   – Wyposażenie w znaki drogowe, pachołki, instrukcje obsługi maszyn rolniczych. 
 

4.2.Określenia podstawowe. 
 

- Roboty, prace – ogół działań niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu zamówienia; 

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego; 

- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych; 

- Normy: Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane, europejskie aprobaty 
techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 
normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące normy zharmonizowane, Polskie 
Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne;     

      - Normy obowiązujące: normy wynikające z obowiązujących przepisów prawa; Normy stosowalne: 
 normy zatwierdzone przez Zamawiającego do stosowania dla realizacji zamówienia. 

- Specyfikacje techniczne: całość wymagań technicznych, określających wymagane cechy prac 
projektowych, robót budowlanych, materiałów i wyrobów budowlanych, w tym: terminologii, 
poziomu jakości wykonania, bezpieczeństwa, warunków badania, kontroli i przyjmowania robót 
budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze 
technicznym, jakie są niezbędne dla realizacji inwestycji. 

 STWiORB zawierają co najmniej: 
◦ określenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartości dokumentacji projektowej 

oraz niezbędne wymagania związane z wykonaniem i kontrolą jakości projektowania – w 
odniesieniu do postanowień norm; 
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◦ określenie zakresu i opis projektowanych robót budowlanych oraz prac towarzyszących i robót 
tymczasowych; 

◦ wymagania dotyczące rodzaju i właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń w 
odniesieniu do postanowień norm oraz niezbędne wymagania związane  z ich 
przechowywaniem, transportem i kontrolą jakości; 

◦ wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
elementów, zastosowanych technologii – w odniesieniu do postanowień norm, tolerancji 
wymiarowych, przerw technologicznych a także wymagania specjalne; 

◦ opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych, materiałów, 
wyrobów budowlanych i urządzeń w zawiązaniu do dokumentów odniesienia; 

◦ dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania prac projektowych i 
robót budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia 
techniczne; 

◦ wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością; 

◦ wymagania dotyczące środków transportu; 
◦ opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robót budowlanych. 

- Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne; 

- Plan Jakości – dokument wyszczególniający specyficzne sposoby postępowania związane z 
jakością wyrobu, usługi, umowy lub przedsięwzięcia; 

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – dokument opracowany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

4.3. Wymagania ogólne.      
 

- Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową , 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na 
budowę, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, programem funkcjonalno-użytkowym. 

- Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne do 
wykonania obiektu oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do 
wykonania obiektu. 

- Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie chodników i jezdni dla potrzeby budowy, zapewni 
utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w trakcie prac w należytym stanie technicznym, a 
w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących zapewni przez cały 
okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac. 

 

Ustala się następujące etapy robót: 
 

Etap 1. Wykonanie robót rozbiórkowych: 
 

- rozebranie pozostałości po istniejącym placu manewrowym z wyjątkiem wjazdu na wzniesienie. 
- załadunek i utylizacja gruzu. 
 

 

Etap 2. Wykonanie placu manewrowego wraz z pawilonem dla instruktora: 
 

- usunięcie humusu 
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- wykonanie instalacji elektrycznej ( oświetlenie placu i zasilenie pawilonu ) 
- wykonanie prac związanych z utwardzeniem placu manewrowego. 
- ustawienie i podłączenie pawilonu dla instruktora 

- montaż  znaków drogowych 

- zagospodarowanie terenu i wykonanie nasadzeń 

 

4.4.Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych. 
 

- Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. 
Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich zabezpieczenie do chwili 
odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

- Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami Prawa budowlanego. 

- Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją 
projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych 
w obowiązujących przepisach.  

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-

technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz 
wyposaży w odpowiednie obiekty drogi montażowe. 

- Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych do zaplecza budowy i placu budowy, takich jak:energia elektryczna, woda, 
odprowadzenie ścieków, teletechnika, itp... 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp... 

- Wykonawca 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 przed dostępem osób nieupoważnionych prze wykonanie trwałego ogrodzenia 
placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 
zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także 
tymczasowego zaplecza  oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów 
przyległych w stanie uporządkowanym. 

- Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie od daty przejęcia placu budowy 
do daty przekazania obiektu do użytkowania. 

- Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki 
drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez 
Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

- Teren budowy winien być ogrodzony i oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie winno być 
estetyczne  i o wystarczającej trwałości. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i 
postawionych rusztowaniach żadnych reklam i tablic informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej 
zgody Zamawiającego.     

 

4.5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń. 
 

- Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy 
realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych 
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do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w 
szczególności zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiami dokumentacji 
projektowej. 

- Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości materiałów 
przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty  wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest a 
urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi, to takie materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone.  

- Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego 
zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane 
ustawą Prawo budowlane.  

- Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludki oraz wymagane materiały do 
zbadania, na żądanie Zamawiającego jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a 
także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.    

- Źródła uzyskania materiałów: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa 
badań laboratoryjnych praz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenia 
pewnych materiałów z danego źródła  nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

- Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte 
z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania kruszyw będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikają z dokumentacji 
projektowej.  

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy.       

- Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane 
materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne  do kontroli 
przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy zgodnie z projektem zagospodarowania ternu budowy i organizacji robót. 

- Wariantowe stosowanie materiałów: Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość 
wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiającego.  
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 

 

4.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn oraz urządzeń budowlanych.  
 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

 

4.7. Wymagania dotyczące środków transportu.  
 

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

- Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 
sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego.  

- Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

- Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w 
ten sposób uszkodzonych. 

 

4.8. Wymagania dotyczące wykonania robót.  
 

- Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i z innymi przepisami 
obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego.  

- Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 
obowiązujące przepisy. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania 
się do nich. 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

- Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji 
projektowej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
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robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie.  

 

4.9.Dokumentacja budowy. 
 

- Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy (zgodnie z art. 22 pkt 
2 prawa budowlanego,  do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy prowadzenie 
dokumentacji budowy,  zgodnie z art. 42 ust.2 prawa budowlanego, kierownik budowy jest 
obowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki). Zapisy w dzienniku budowy będą 
wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jego 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty, będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
◦ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
◦ uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 
◦ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót,   

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 
◦ uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 
◦ daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny, 
◦ zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

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

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
◦ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

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

wykonywania robót, 
◦ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
◦ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził, 
◦ wyniki robót poszczególnych elementów budynku z podaniem, kto je przeprowadził, inne 

istotne informacje o przebiegi robót, 
◦ decyzje Zamawiającego, 
◦ uwagi, wnioski i zastrzeżenia projektanta w ramach sprawowania nadzoru autorskiego. 

- Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi obmiarów. 

- Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności: 
◦ pozwolenie na budowę, 
◦ protokoły przekazania terenu budowy, 
◦ protokoły odbioru robót, 
◦ protokoły z narad i ustaleń, 
◦ korespondencja budowy, 
◦ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi. 

- Przechowywanie dokumentacji budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
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budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do 
wglądu na jego życzenie.  

 

4.10. Wymagania dotyczące obmiaru robót.  
 

- Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzonych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

- Zasady określania ilości robót i materiałów. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi 
punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m³ jako 
długość pomnożona przez średni przekrój, m³ - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w 
stanie rodzimym, m³ – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych. 

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

- Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym 
lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy 
w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

- Obmiary robót mają charakter wyłącznie kontrolny i nie wpływają w żaden sposób na wysokość 
wynagrodzenia ryczałtowego. 

 

4.11. Odbiory.               
 

- Odbiorom podlegają zgłoszone przez Zamawiającego zakończone etapy prac, robót i czynności, 
roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed  
zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o 
terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 
Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne 
do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

- Gotowość do odbiorów kolejnych prac, robót i czynności określonych w tabeli elementów 
rozliczeniowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu, kierownik budowy zgłasza 
Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do 
odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu 3 dni od daty 
dokonania wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości 
do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia. 

- Z czynności odbioru kolejnych etapów prac, robót, czynności odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego 
odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, 
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Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. W przypadku odbioru 
bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru. 

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu  wad, tj. braków w wykonanych pracach, robotach, 
czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku 
do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i 
wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. 

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 
eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w 
przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru 
końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do dziennika 
budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji 
powykonawczej. 

- W dniu podpisania protokołu końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne 
dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji 
i urządzeń związanych z tym obiektem (art. 60 prawa budowlanego). 

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 30 dni od daty 
zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia 
gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. 

- Z czynności odbioru końcowego sporządzane będą protokoły zawierające opis przebiegu 
czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru 
podpisany przez strony, Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności 
odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę 
odbioru. 

- Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji przedsięwzięcia przez podwykonawcę, 
następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego przedsięwzięcia przez Zamawiającego od 
Wykonawcy.     

- Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, 
że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie 
zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub 
czynności  lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne 
rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i 
niezbędnych do dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada 
inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do 
zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu 
odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

- Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji 
oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych 
terminach w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru 
końcowego. 

- Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
◦ dokumentację projektowa z naniesionymi zmianami, 
◦ specyfikacje techniczne, 
◦ uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
◦ ustalenia technologiczne, 
◦ dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
◦ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
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◦ atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, 
◦ instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego, 
◦ sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robót podlegających odbiorowi, wykaz 

wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe, uwagi dotyczące warunków 
realizacji robót, daty rozpoczęcia i zakończenia robót, 

◦ protokoły nadzorów autorskich. 
 

4.12. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących.   
 

- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, 
rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu 
budowy itd. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności 
wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji gedezyjnej powykonawczej. 

- Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, 
odbudowa nawierzchni, winny być dokumentowane według obmiarów ich rzeczywistego zakresu, 
w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. 
Roboty towarzyszące i tymczasowe niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w 
kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

- Wartość robót towarzyszących i tymczasowych zawiera się w cenie ryczałtowej realizacji 
przedsięwzięcia. 

 

4.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
 

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

- W okresie wykonywania robót i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
◦ utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
◦ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

◦ drzewa, które mogą być przeniesione na inne miejsce  należy zgodnie z inwentaryzacją zieleni 
przesadzić na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

◦ warstwę wierzchnią – glebę urodzajną z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne należy 
zagospodarować na miejscu przy porządkowaniu terenów zielonych. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację składowisk, magazynów, 
wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożarów, hałasem. 
 

4.14. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót.   
 

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiedniki przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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4.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej.      
 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 
Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie zadania lub jego części. 

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 

- Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

- Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mogą być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia tych robót. 

 

4.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót.       
 

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby prace nie były wykonywane 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 pracujących na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

4.17. Stosowanie się do przepisów prawa.   
 

- Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 
powszechnie obowiązujące, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia  robót. 

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod  i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając odnośne dokumenty.   

 

 

 

 

 

4.18. Dokumenty odniesienia. 
 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

- Oferta Wykonawcy 

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
- Obowiązujące normy 
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- Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia (dotyczące wyrobów 
budowlanych) 

- Przepisy prawa powszechnie obowiązującego 

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne dokonane w trakcie trwania przedsięwzięcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     C Z Ę Ś Ć    I N F O R M A C Y J N A 

 

             Zestawienie przepisów prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 

- Prawo budowlane (ustawa – 1994.07.07 - Dz. U.16.290 – j.t.) 
- Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego (rozp. - 2003.07.03 – Dz.U.03.120.1133) 
- Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne 

obowiązujące w budownictwie (rozp. - 1995.02.21 – Dz.U.95.25.133) 
- Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (ustawa – 2003.03.27 – Dz.U.03.80.717) 
- Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (rozp.  - 2016.08.24 – 
Dz.U.16.1493) 

- Dziennik budowy/rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (rozp. - 2002.06.26 – Dz.U.02.108.953) 

- Książka obiektu budowlanego (rozp. - 2003.07.03 – Dz.U.03.120.1134) 
- Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych (rozp. -2001.09.20 – Dz.U.01.118.1263) 
- Samorządy zawodowe architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (ustawa – 

2000.12.15. - Dz.U.01.5.42) 
- Samodzielne funkcje techniczne w w budownictwie (rozp. - 2005.05.18 – Dz.U.05.96.817) 
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( rozp. - 2002.04.12. - 

Dz.U.02.75.690) 
- Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (rozp. - 

2003.06.16 – Dz.U.03.121.1138) 
- Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe (rozp. - 2003.06.16- 

Dz.U.03.121.1139) 
- Wyroby budowlane (ustawa -2004.04.16 – Dz.U.04.92.881)     
- Prawo ochrony środowiska (ustawa – 2003.10.30. - Dz.U.03.192.1883) 
- Utrzymanie czystości i porządku w gminach (ustawa – 1996.09.13 – Dz.U.96.132.622) 
- Ochrona przyrody (ustawa – 2004.04.16 – Dz.U.04.92.880) 

                                                                                              
             Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
  

Szacowane koszty inwestycji 


