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D.00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 

 

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: Projektu " Remont - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

obrębie Jacków, obejmującej działkę o numerze ewid. 1730” 

 

Lokalizacja inwestycji: 
gmina Kruszyna,    powiat częstochowski,     województwo  śląskie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

1.3.1. Zastosowanie Specyfikacji Technicznych  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 

 

S 00.00.00. Wymagania ogólne  

S 00.00.01. Zaplecze wykonawcy 

S 01.00.01. Remont drogi 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych Umowy normy państwowe, instrukcje i 

przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.4.1. Przekazanie Budowy 

Zamawiający przekaże Budowę wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi 

do przeprowadzenia Robót, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem Dokumentacji Projektowej i 

1 egzemplarzami Specyfikacji Technicznej w terminie określonym w Umowie. 

W czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych 

oraz punktów odniesienia związanych z wykonaniem Robót oraz zobowiąże się odbudować punkty, 

które zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robót. 
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

1.4.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych: 

Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawców składają się z: 

—  przedmiaru, 
—  specyfikacji technicznych, 

— opisu technicznego, 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne 

do realizacji warunków umowy powinna zostać udostępniona wszystkim Oferentom w okresie 

przygotowywania ofert przetargowych w Urzędzie Gminy w Kruszynie. 

 

1.4.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która powinna zostać przekazana Wykonawcy po 

przyznaniu Umowy: 

 

Po przyznaniu Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden kompletny egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w   

ramach Ceny Umownej 

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót  
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 

3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 

• kolejność wykonywania robót 

• zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 
 

1.4.3. Zgodność Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie dodatkowe dokumenty 

przedłożone 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 Umowy, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy dokumentami 

powinny być one interpretowane według kolejności w jakiej były zatwierdzane. Wykonawca nie może 

czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Dokumentach Umownych i w 

przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić inspektora nadzoru, 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. 

Należy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych oraz 

Specyfikacjach Technicznych.  
Odstępstwa od tych wymagań są możliwe pod warunkiem, że znajdują się one w ramach określonych 

poziomów dopuszczalności. Parametry materiałów oraz wykonania Robót powinny być jednolite i 

zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Jeżeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obniżając tym samym jakość Robót, Wykonawca na własny 

koszt wymieni tego rodzaju materiał oraz wykona niezbędne poprawki. 
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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 nadzoru aktualny 

projekt zabezpieczenia Robót w czasie ich realizacji uzgodniony z właściwymi organami zarządzania i 

nadzoru nad ruchem drogowym. 
W zależności od potrzeb i postępu robót Wykonawca będzie na bieżąco modyfikował projekt 

organizacji ruchu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych Wykonawca  

wykona na czas trwania Robót objazdy, a także dostarczy i utrzyma wszystkie urządzenia służące 

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 Umowy. 

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 nadzoru. 

Rozpoczęcie Robót zostanie ogłoszone przez Wykonawcę publicznie i w sposób uzgodniony z 

inspektorem nadzoru. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez cały okres trwania robót. 
Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrębnym rozliczeniom finansowym i winien być 

uwzględniony w Cenie Umowy. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć Budowę na czas trwania 

Robót do dnia ich zakończenia i końcowego odbioru. 
Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia służące wykonaniu tymczasowych 

zabezpieczeń takie jak: światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż, 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: 

— 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 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

— środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. . 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

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 maj być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i    urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 

nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 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 pobliżu istniejących urządzeń podziemnych będzie 
pamiętał o wymogu powiadomienia właścicieli istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze 
prowadzenia Robót w ich pobliżu, jak również o opłaconym nadzorze właścicieli  tych urządzeń. 
 

1.4.9. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami        

    bezpieczeństwa ruchu 

b) Opłaty / dzierżawy terenu 

c) Przygotowanie terenu 
d) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych 

 

Koszty utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmują: 

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 
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1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

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, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

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 

Końcowego przez Komisję Odbiorową. (składającą się Inspektora nadzoru, przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy). 
 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie Robót do chwili ich Odbioru Końcowego. Każdy odcinek 
Robót powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym sposób przez cały okres 
trwania Robót, aż do momentu wydania protokółu odbioru końcowego. Inspektor nadzoru może 
zarządzić wstrzymanie Robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne jeżeli Wykonawca 
nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących należytej 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 także inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczące Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiąże się zastosować do wszystkich 
prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystywania 

opatentowanych metod oraz zobowiąże się na bieżąco informować Inspektora nadzoru o 

podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawianie mu kopii pozwoleń i właściwych 

dokumentów. 
 

1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W 

przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone inspektorowi nadzoru co najmniej na 7 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez inspektora nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania 

Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów miejscowego pochodzenia, ponieważ nie występują w 
rejonie robót. 
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2.2 Materiały nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonawca usunie z terenu Budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznych i PT. Jeżeli Inspektor 

nadzoru wyrazi zgodę na wykorzystanie tego rodzaju materiałów do Robót innych, aniżeli tych, do 

wykonania których były pierwotnie wyznaczone, koszt użycia materiałów do tej części robót będzie 
odpowiednio przez niego zweryfikowany. 
 

Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora 

nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca 

powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część Robót może nie zostać zaakceptowana, a 

należne za nią płatności wstrzymane. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Dokumentacja Projektowa i ST nie przewidują  wariantowego zastosowania materiałów w 
wykonywanych Robotach. Zastosowane  materiału muszą być zgodne z PT i zaakceptowane przez    
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 nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą  wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót, jakości materiałów i wykonywanych robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i  

przeprowadzania prób wytrzymałościowych oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest  zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i  

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane  urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
4.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą 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. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 

4.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować    można wytyczne krajowe,  
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

4.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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4.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że 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,    

lub które, jeżeli nie są objęte certyfikacją  i spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona  do  Robót   będzie posiadać  te dokumenty, określające w sposób  jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta i dołączone do partii 

materiału, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi  nadzoru. 

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 robót. 

Wykonawca - w osobie kierownika budowy 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 także kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem Budową. 

Każdy 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 nadzoru. 

 

Do Dziennika Budowy należy 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 nadzoru,  

— datę, czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektora nadzoru  

                 wstrzymania Robót, 
— daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i  

                 ostatecznych odbiorów Robót,  

— uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora nadzoru,  

— stan pogody oraz temperaturę powietrza występujące w okresie wykonywania  
                 robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z  

                 warunkami klimatycznymi,  
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— dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

           trakcie wykonywania Robót,  
— dane dotyczące wykonania zabezpieczenia Robót,  

— dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań 

           wraz z podaniem, kto je przeprowadzał,  

— 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 przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 

Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
4.6.2. Rejestr Obmiarów 

Rejestr obmiarów należy stosować w przypadku, gdy podczas prowadzenia robót wystąpią roboty 
dodatkowe konieczne, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem  Umowy. Zamawiający, 

a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na wniosek Wykonawcy, musi 

wyrazić zgodę na zaprowadzenie takiego rejestru. 

 
4.6.3 Sposób przechowywania dokumentów 

Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakości, deklaracje jakości  materiałów, 

zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny być przechowywane w sposób 
zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą potrzebne przy 

procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny być udostępnione Inspektorowi nadzoru. 

 

4.6.4. Inne Dokumenty Budowy 

Niezależnie od dokumentów, o których mowa w punktach (1) - (3), wymienione poniżej  dokumenty 

powinny być także uznane za dokumenty Budowy: 

a) procedury, które należy zastosować przy przekazywaniu Budowy Wykonawcy,  

b) Uzgodnienia Administracyjne zawarte ze Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 
prawnymi, 

c) protokół lub Protokóły Częściowe Odbioru Robót  

      d)   protokół ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora nadzoru, 

      e)   korespondencja budowy. 

 

4.6.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy 

Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym miejscu. 

Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami 

prawnymi. 

Wszystkie dokumenty Budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi nadzoru lub 

Zamawiającemu każdorazowo na ich życzenie. 
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5.ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń w Umowie, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 

b) odbiorowi końcowemu 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

5.1. Odbiór częściowy 

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

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
nadzoru przy udziale przedstawiciela strony Zamawiającej. 
 

5.2. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie materiałów i rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do przekazania będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pk-cie 5.2.1. 

Inspektor nadzoru wraz z Komisją wyznaczoną przez Zamawiającego wydadzą Protokół odbioru 

końcowego. 
Wzór Protokółu zostanie opracowany przez Inspektora nadzoru. 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, 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 zakończonych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót dodatkowych i Robót 

poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
nawierzchni  lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje  czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem  
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach umowy. 

 
5.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. 

Do dokonaniu wpisu o zakończeniu robót, na 14 dni przed terminem Odbioru  Końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami (wraz ze zgodą na zmiany 

wyrażoną przez projektanta i przy jego udziale) oraz dodatkową, jeśli została  sporządzona w trakcie 
realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
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3. Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5.Wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

6. Certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

7. Podsumowanie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,   

    wykonanych zgodnie z ST. 
8. Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie  innych robót     

    (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

    przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
 

5.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny robót nastąpi po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego i wykonaniu robót 
związanych z usunięciem wad/błędów/uszkodzeń zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Wszelkie wady/błędy/uszkodzenia zostaną stwierdzone i wykazane przez wspólną Komisję składającą 

się z przedstawicieli Użytkownika, Wykonawcy, Zamawiającego wraz z Inspektorem nadzoru. 

Wykonawca zostanie powiadomiony o sporządzonym wykazie wad/błędów/uszkodzeń. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 5.2. "Odbiór końcowy Robót". 

 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru pogwarancyjnego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru pogwarancyjnego 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. 

6. SPRZĘT 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót winien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

ST. Powinien on zostać zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie robót 

dostarczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i w gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

 

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 71ipca 1994- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414).  

[2] Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10) 

[3] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r).  

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z 

późniejszymi zmianami).
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