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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla  
poszczególnych  wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach : Budowy wodociągu w miejscowości Napoleon Gmina Lipie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i załącznik do umowy i naleŜy 
 Je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Tom 3: 
 

S 00.00.00.  Wymagania ogólne 
S 00.00.01   Zaplecze wykonawcy 
S 01.00.00   Roboty przygotowawcze 
S 01.01.01.  Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
S 01.02.01.  Usunięcie warstwy humusu 
S 01.03.01.  Rozbiórka elementów ogrodzeń 
S 02.00.00.  Roboty ziemne 
S 02.01.01.  Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii – Wykopy/zasypy 
S 03.00.00.  Wodociąg 
S 04.00.00   Przejścia wodociągu przez przeszkody 
S 04.01.01.  Przejścia pod drogami 
S 05.00.00   Przyłącza wodociągowe 
 

 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
 
1.4.1. Przekazanie Budowy 
 
Wykonawca przekaŜe Budowę wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi do 
przeprowadzenia Robót, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjami Technicznymi w terminie określonym w umowie.  

 
 czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych  oraz 
punktów odniesienia związanych z wykonaniem Robót oraz zobowiąŜe się odbudować punkty, które 
zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robót. 
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Zamawiający  jest zobowiązany nieodpłatnie, w ramach ceny umowne, przygotować następujące 
dokumenty: 
 

- przedmiar, 
- specyfikację techniczną, 
- opis techniczny, 
-     rysunki.  
 

 
Po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dwa kompletne egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie  
             w ramach Ceny Kontraktowej 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie) opracować dokumentację; 
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót. 
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków. 
3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 
4. Dokumentacja wykonawcza dla robót wodociągowych obejmująca: 

- wybór materiałów, 
- rysunki wykonawcze np. komór montaŜowych dla przewiertów, 
- kolejność wykonywania robót, 
- zakres i metoda przeprowadzenia prób i badań,  
- zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
- zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 

5. Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy. 
6. Inwentaryzacja geodezyjna i dokumentacja powykonawcza Robót, opracowana na aktualnym planie    
    sytuacyjno-wysokościowym. 
7. Raporty o stanie technicznym budynków w przypadkach koniecznych  
 
Wykonawca, wprowadzając na czas prowadzenia robót inną organizację ruchu oraz tymczasowe objazdy, 
zakupi na własny koszt stosowne urządzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganiami kodeksu ruchu 
drogowego.  
 
 
1.4.3. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 
przedłoŜone Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy; wymagania określone w jednym 
dokumencie, który stanowi część umowy, są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były 
zawarte w całej dokumentacji. 
Jak stanowią Warunki Kontraktu, w przypadku zaistnienia rozbieŜności pomiędzy dokumentami powinny 
być one interpretowane według kolejności w jakiej były zatwierdzane. 
Wykonawca nie moŜe czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Dokumentach 
Umownych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Inspektora, który 
zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wymiary opisane na piśmie mają pierwszeństwo przed wymiarami wyliczonymi na podstawie 
Rysunków.  
Wszystkie materiały oraz wykonanie Robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
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NaleŜy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych oraz 
Specyfikacjach Technicznych. Odstępstwa od tych wymagań są moŜliwe pod warunkiem, Ŝe znajdują się 
one w ramach określonych poziomów dopuszczalności. Parametry materiałów oraz wykonania Robót 
powinny być jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
JeŜeli materiały  oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznych, obniŜając tym samym jakość Robót, Wykonawca na własny koszt wymieni 
tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki.  
  
1.4.4. Bezpieczeństwo Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację Budowy.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez cały czas 
trwania Robót do dnia ich zakończenia  oraz końcowego odbioru.  
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi aktualny projekt 
organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Robót w czasie ich realizacji,  uzgodniony z 
właściwymi organami zarządzania i nadzoru nad ruchem drogowym.  
W zaleŜności od potrzeb i postępu robót Wykonawca będzie na bieŜąco modyfikował projekt organizacji 
ruchu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych Wykonawca wykona na czas 
trwania Robót objazdy, a takŜe dostarczy i utrzyma wszystkie urządzenia słuŜące tymczasowemu 
zabezpieczeniu Robót takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, urządzenia sygnalizacyjne.  
Koszt wykonania objazdów nie stanowi przedmiotu odrębnych rozliczeń finansowych i powinien zostać 
uwzględniony w Cenie Umownej.  
Przez cały okres trwania Robót Wykonawca zapewni dobrą widoczność tym ogrodzeniom oraz znakom, 
dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urządzenia 
do wykonania zabezpieczeń muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora. Rozpoczęcie Robót zostanie 
ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z Inspektorem i Zamawiającym. 
Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania robót. Koszt zabezpieczenia 
budowy nie podlega odrębnym rozliczeniom finansowym i winien być uwzględniony w Cenie Umownej. 
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania Robót do dnia ich zakończenia i 
końcowego odbioru.  
Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia słuŜące wykonaniu tymczasowych 
zabezpieczeń takie jak: ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze,  oraz inne rodzaje wykonania 
zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, etc.  
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
    a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
    b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
        dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
        uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
        skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
        Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
        1) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
        2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
            i) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
            ii) moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz  
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed  dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
 
1.4.8. Ochrona własności prywatnej i publicznej   
 
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 uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Personel odpowiedzialny za wykonanie Robót w pobliŜu istniejących urządzeń podziemnych będzie 
pamiętał o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze 
prowadzenia Robót w ich pobliŜu, jak równieŜ o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych 
urządzeń. 
 
1.4.9. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
c) Opłaty z tytułu dzierŜawy terenu 
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d) Przygotowanie terenu. 
e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników,  krawęŜników, oznakowań i drenaŜu. 
f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych , barier i świateł. 
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
a) Usunięcie wybudowanych materiałów i oznakowań 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
  
1.4.10. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
 
1.4.11 Zabezpieczenie Robót 
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robót, wszystkich materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokółu odbioru.  
Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili ich Odbioru Końcowego. KaŜdy odcinek Robót 
powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały okres trwania 
Robót, aŜ do momentu wydania protokółu odbioru robót.  
Inspektor moŜe zarządzić wstrzymanie Robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeŜeli 
Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących naleŜytej dbałości o stan 
Robót i ich zabezpieczenie.  
 
1.4.12. Zgodność z prawem i innymi przepisami 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania Robót wszystkie przepisy 
administracji państwowej i regionalnej, a takŜe inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiąŜe się zastosować do wszystkich prawnych 
wymagań dotyczących uŜywania opatentowanych urządzeń i wykorzystywania opatentowanych metod 
oraz zobowiąŜe się na bieŜąco informować Inspektora o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez 
przedstawianie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.  
 
1.4.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
Gdziekolwiek w Umowie powołane są  konkretne normy lub przepisy, które spełnić mają 
materiały, wyposaŜenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich Inspektora. W przypadku kiedy Inspektor 
stwierdzi, Ŝe zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyŜszego poziomu 
wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła  uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. 
 
 
2.2 Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

 
Wykonawca usunie z terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora materiały, 
które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznych. JeŜeli Inspektor wyrazi zgodę na 
wykorzystanie tego rodzaju materiałów do Robót innych, aniŜeli tych, do wykonania których były 
pierwotnie wyznaczone, koszt uŜycia materiałów do tej części robót  będzie odpowiednio przez niego 
zweryfikowany.  
KaŜda część robót wykonana przy uŜyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora lub 
przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy.  
 
Wykonawca powinien mieć świadomość, Ŝe wykonana w ten sposób część Robót moŜe nie  zostać 
zaakceptowana, a naleŜne za nią płatności wstrzymane.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do  
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy, w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej  
3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 
 
3.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektora, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach 
i wytycznych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich  
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
4. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
4.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną  
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelnościowych oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych.  
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak waŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
4.2. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora. 
Podczas realizacji Robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 
- pomiar ciśnień sieci wodociągowej, 
- pomiary geodezyjne, 
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- badanie zagęszczenia gruntu. 
 
4.3. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wynik badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
4.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Wykonawca udostępni InŜynierowi, celem przeprowadzenia pomiarów i badań, sprzęt : 
- geodezyjny, 
- komplet do prób ciśnieniowych. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy 
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
4.5. Certyfikaty i deklaracje 
 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

 1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
     technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
     przepisów i dokumentów technicznych. 
 2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
     •  Polską Normą lub 
     •  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
         jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 
         Technicznej. 
 3. testy i badania wytwórni np. kruszyw lub mas asfaltowych 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
  

4.6. Dokumenty Budowy 
 
4.6.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do dnia zakończenia Okresu  
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Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
Wpisy do Dziennika Budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp Robót, ochronę 
osób i własności, a takŜe kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem Budową.  
KaŜdy wpis do Dziennika Budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem 
pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszystkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane w 
chronologicznej kolejności.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.   
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Budowy Wykonawcy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków Robót, 
- postęp Robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania Robót, daty, przyczyny 

i czas trwania opóźnień,  
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- datę, czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora wstrzymania Robót, 
- daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
- uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora, 
- zgodność warunków geotechnicznych z wymogami Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
- dane dotyczące wykonania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał  
- inne istotne informacje związane z przebiegiem Robót. 
 

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostaną przedłoŜone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora wprowadzone do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
 
4.6.2. Inne Dokumenty Budowy 

 
NiezaleŜnie od dokumentów, o których mowa w punkcie (1) , wymienione poniŜej dokumenty powinny 
być takŜe uznane za dokumenty Budowy: 
a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robót, 
b) procedury, które naleŜy zastosować przy przekazywaniu Budowy Wykonawcy, 
c) Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi, 
d) protokół ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora, 
e) korespondencja budowy. 
 
4.6.3. Przechowywanie Dokumentów Budowy 
 
Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym miejscu.  
KaŜdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami 
prawnymi. 
Wszystkie dokumenty Budowy będą udostępnione do kontroli InŜynierowi lub Zamawiającemu 
kaŜdorazowo na ich Ŝyczenie.  
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5. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
     b) odbiorowi częściowemu, 
     c) odbiorowi końcowemu, 
     d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
5.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
5.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części Robót.. Odbioru Robót dokonuje 
Inspektor. 
 
5.3. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontrolnych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których umowa w pk-cie  
5.3.1. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
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dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 
5.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
         sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
     2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
     3. Dzienniki Budowy. 
     4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań . 
     5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST . 
     6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
         energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
         właścicielom urządzeń. 
     7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
    
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
5.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 5.3. „Odbiór końcowy Robót”. 
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r., póź. 414) z 
poźniejszymi zmianami 
[2] Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz. U. Nr 10) 
[3] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz. U. Nr 133 z dnia 13 marca 1995r.) 
[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, póź. 163  
      z późniejszymi zmianami). 


