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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Budynek  toalety miejskiej zaprojektowany zostanie w technologii  
tradycyjnej z materiałów ceramicznych. Budynek zaprojektowany zostanie z 
dachem zielonym, który będzie pełnił role  terenu rekreacyjnego powiązanego 
z projektowaną Aleją Roguckiego. Budynek zlokalizowany będzie na 
działkach o numerze ew. 404/15 i 404/47  obręb 4. 
 
2.Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Inwestycja ma powstać przy  Alej Roguckiego w ramach  zadania 
inwestycyjnego: „Przebudowa alei A.Roguckiego i zagospodarowanie 
terenów przyległych do alei”  gdzie obecnie zlokalizowane są  ciągi  piesze i 
trawniki. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy wykonać 
następujące prace: 
-uzyskać   warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. 
Przyłącza do sieci energetycznej i  wod-kan zostały zaprojektowane w ramach  
zadania: „Przebudowa alei A.Roguckiego i zagospodarowanie terenów 
przyległych do alei” 
-Wykonać wielobranżowy  projekt dla całości inwestycji  
-uzyskać konieczne pozwolenia  
-Po zakończeniu prac budowlanych należy sporządzić dokumentację 
powykonawczą oraz geodezyjną inwentaryzację. 
 
3.Właściwości funkcjonalno - użytkowe 
Planowana budowa  toalety miejskiej ma na celu  
-poprawę funkcjonalności planowanego nowego zagospodarowania Alei. 
Roguckiego, który pełni rolę terenu rekreacyjnego miasta. 
 
4.Opis poszczególnych elementów inwestycji 
4.1. dane techniczne budynku 
-powierzchnia zabudowy budynku     -72,25m2 
-powierzchnia zabudowy z nasypem –ok.245,00m2 
-powierzchnia użytkowa -60,34m2 
-kubatura                         -253,00m3  
-wysokość budynku         -3,95m 
-dach –łukowy R=12,96m 
 
4.2. planowany program użytkowy 

komunikacja 18,07 m2 

toaleta damska 10,91 m2 

toaleta dla niepełnosprawnych 6,16 m2 

toaleta męska 11,3 m2 

pomieszczenie do przewijania małych dzieci 3,07 m2 

Pom. gospodarcze 2,45 m2 
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Pom.techniczne 4,84 m2 

Pom.socjalne 3,54 m2 
 
4.3 Planowane rozwiązania  materiałowe 
4.3.1 Konstrukcja dachu 
Żelbetowy łukowy ocieplony  wykonany jako dach  zielony z warstwą  ziemi 
urodzajnej o gr.30cm obsiany trawą bez krzewów i drzew. Dach wykonany 
będzie w postaci płyty żelbetowej wylewanej (25/30). Cześć  wystająca poza 
obręb budynku wykonana zostanie w postaci wspornika  z czołowym  
betonowym murkiem oporowym  podtrzymującym ziemie urodzajna dachu 
zielonego. 
4.3.2 Ściany zewnętrzne 
Od strony nasypów –żelbetowe  gr. 25cm ocieplone polistyrenem 
ekstradowanym gr.12cm. 
Od stron frontowych-witryny aluminiowe 
4.3.3 Ściany  wewnętrzne 
Z pustaków ceramicznych (glina wypalana)gr. 24, 12, 8cm murowane na 
zaprawie cementowo-wapiennej. 
4.3.4 Posadzki  
Gres antypoślizgowy –antypoślizgowość -R11. Posadzka ocieplona  
styropianem twardym gr. 10cm.  
4.3.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna –aluminiowa pełna, drzwi do pom. 
socjalnego –oszklone (szkło bezpieczne)- kolor biały. Drzwi zewnętrzne 
oszklone szkłem bezpiecznym aluminiowe  w kolorze jasnym szarym z 
samozamykaczami. Współczynnik przenikania dla drzwi zewnętrznych -
1,5W/m2xK. 
4.3.6 Witryny aluminiowe zewnętrzne  
Podstawowe parametry  witryn zewnętrznych 
Współczynnik przenikania ciepła dla witryn-1,1W/m2xK klasa odporności na 
uderzenia -3-szyba bezpieczna. 
 
Proponowane parametry witryn zewnętrznych 
a. Szkło nieprzezierne- z powłoką ceramiczną 
Przepuszczalność światła -0% 
Kolor –jasny szary 
warstwy 
od zewnątrz 
-szkło nieprzezierne-4mm (właściwości szkła hartowanego) 
-folia 0,38mm-1 warstwa 
-szkło od strony wewnętrznej- 4mm-szkło Float 
-przestrzeń wypełniona mieszaniną argonu i powietrza  
-ramka  dystansowa -16mm 
b. Szkło przejrzyste szyba  zespolona jednokomorowa szyba zespolona 
przezroczysta  
-szyba zewnętrzna laminowana : szkło float 3mm, folia 0,38mm -2 warstwy, 
szkło float 3mm 
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-wypełnienie : mieszanina powietrza z argonem, wkładka dystansowa 16mm 
-szyba wewnętrzna –Float -4mm. 
Powyższa konfiguracja  może ulec zmianie w zależności od producenta witryn 
i zastosowanego systemu. Ostateczna konfiguracja  oraz system zostanie 
opracowany na etapie  projektu wykonawczego. 
4.3.7 Wykończenie wnętrz 
Ściany wyłożone płytkami ceramicznymi  do stropu.  
Strop –gładzie gipsowe 2 warstwowe 
Malowanie –farby silikonowe  w kolorze białym. 
4.3.8 Wyposażenie instalacyjne 
-instalacja wod-kan 
-wentylacja –mechaniczna- wydajność wentylacji 260m3/h. Orurowanie 
zamontowane pod stropem  bez  sufitu podwieszanego. 
-ogrzewanie –sieć miejska. W budynku  przewidziano pomieszczenie  na węzeł 
cieplny dwufunkcyjny (ogrzewanie i ciepła woda użytkowa) wydzielony 
przeciwpożarowo. Należy zaprojektować przyłącze ciepłownicze.  Ogrzewanie 
pomieszczeń realizowane będzie za pomocą  grzejników płytowych. 
-instalacja elektryczna 
Zapotrzebowanie na moc ok. 7kw-wyliczenie wstępne. W przypadku 
zapotrzebowania  większej ilości mocy, na etapie projektu  budowlanego 
należy wystąpić do dostawcy energii o zwiększenie. 
-instalacja monitoringu. 
Budynek należy wyposażyć w instalację monitoringu, w postaci 2 kamer 
zewnętrznych  i jednej wewnętrznej z obiektywem szerokokątnym. Rejestrator 
zlokalizowany będzie w pomieszczeniu socjalnym. 
Budynek będzie przyłączony do zaprojektowanych w ramach zadania  
Przebudowa Alei Roguckiego  przyłącza energetycznego i wodno 
kanalizacyjnego. 
4.3.9 Armatura sanitarna-ceramiczna  
-umywalki –nablatowe    2 szt 60cm. Zamontowane w toalecie damskiej i 
męskiej. Wykonane z ceramiki sanitarnej. 
-umywalki typowe –zamontowane w toalecie  dla niepełnosprawnych - 60cm i 
pomieszczeniu do przewijania dzieci-  50cm -2 szt.- z ceramiki sanitarnej. 
-blaty pod umywalki –konglomerat kwarcowy -2szt o wymiarach 
100x50cmx4cm. 
-pisuary- 2 szt. typowe z ceramiki sanitarnej 
-muszle klozetowe-4 szt. typu kompakt 
-wyposażenie pom. gospodarczego –zlewozmywak gospodarczy zamontowany 
na wys. 50cm nad podłogą ze stali nierdzewnej o wymiarach 55x45cm. 
-wyposażenie pom. socjalnego-zlewozmywak jednokomorowy ze stali 
nierdzewnej o wymiarach 80x40cm. 
-lustra -3szt montowane na kołki rozporowe nad umywalkami w toaletach 
-suszarki elektryczne -4 szt. Obudowa suszarek-tworzywo sztuczne. 
4.3.10 pozostałe wyposażenie 
a. ławka  zewnętrzna  ze stojakiem  na rowery 
Zaprojektowano  element 2-funkcyjny pełniący funkcję ławki i stojaka na 3 
rowery. Element należy wykonać z elementów w kształcie  litery U ze stali 
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nierdzewnej fi 40mm zakotwionych w ścianę betonową. Na długości 180cm  
na  zakotwionych wspornikach „U” zamontować deski sosnowe impregnowane 
10x3cm, które będą pełnić funkcję ławki. 
b.Wyposażenie pom. socjalnego: szafka przyścienne, obudowa 
zlewozmywaka, stolik , krzesło. Na materiał szafek i stołu zastosować płyty 
MDF laminowane.  
e. Wyposażenie pom. do przewijania dzieci; stół 100x50cm i  fotel. 
f. Kosz na  śmieci – 1 szt.  przy ławce zewnętrznej 
g. uchwyty na papier toaletowy – szt.4 
4.3.11 Posadowienie  budynku 
Budynek posadowiony zostanie na fundamentach  betonowych wylewanych w 
postaci ław. Ściany  zewnętrzne wykonane   utrzymujące nasyp wykonane 
zostaną jako  ściany oporowe. 
 
5. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego. 
5.1 Warunki gruntowo-wodne 
Dla potrzeb PFU wykonano badanie podłoża gruntowego  w miejscu 
posadowienia   budynku. 
Przeprowadzone badania podłoża gruntowego pozwalają na ustalenie 
geotechnicznych warunków posadowienia projektowanego obiektu 
budowlanego. 
1.Przy zakładanym poziomie posadawiania obiektu na głębokości 1,1 m 
poniżej powierzchni  terenu (ppt.), wystąpią następujące grunty: 
- gliny pylaste na pograniczu pyłów z humusem - wilgotne, plastyczne, o 
wartości uśrednionej  stopnia plastyczności II   = 0,45. 
2.Woda gruntowa występuje poniżej strefy projektowanych robót ziemnych i 
fundamentowych i nie będzie miała wpływu na ich przebieg. 
3.Ze względu na wysadzinowość i lokalną podatność na destrukcję 
wytrzymałościową  gruntów spoistych, obecnych w dokumentowanym 
podłożu, prace ziemne w tych gruntach muszą być prowadzone „na sucho", 
tak aby nie spowodować niekorzystnych zmian w podłożu  fundamentów. 
Uwagi i zalecenia, dotyczące prowadzenia robót w gruntach spoistych: 
a.głębienie wykopów sprzętem mechanicznym w gruntach plastycznych i 
miękkoplasty-cznych zakończyć około 0,2-0,3 m powyżej projektowanego 
dna wykopu, a pozostawioną w dnie warstwę ochronną wybrać bezpośrednio 
przed przystąpieniem do fundamentowania, sprzętem przystosowanym do 
tego rodzaju prac, nie naruszającym struktury gruntu wskutek nacisku i ruchu 
gąsienic, kół, zębów łyżki koparki itp., 
b.wykopy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi, a wodę pochodzącą 
z ewentualnych sączeń w glinach zbierać drenażem roboczym, szczelnym dla 
piasku, prowadzonym w dnie wykopu i odprowadzać na zewnątrz. 
c.otwartych wykopów nie wolno pozostawiać na dłuższy okres, szczególnie 
zimowy, w czasie którego mogłoby nastąpić przemoczenie lub przemarznięcie 
gruntów (umowna głębokość przemarzania wynosi tu hz= 1,0 m), 
d.wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarznięte bądź naruszone partie 
gruntu wybrać narzędziami ręcznymi i zastąpić chudym betonem. 
e.Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod stałym nadzorem 
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geotechnicznym. 
f.Dla zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych proponuje się 
dokonanie oględzin oraz przeprowadzenie kontrolnych badań 
geotechnicznych gruntów w wykopie. 
4.Dokumentowane warunki geotechniczne w obszarze lokalizacji 
projektowanego obiektu budowlanego nie będą ulegały zmianie podczas ich 
budowy, w stopniu zmieniającym przyjęty na etapie projektowania sposób 
posadawiania obiektu. Warunkiem powyższego jest ochrona gruntów 
wysokoplastycznych przed destrukcją wytrzymałościową, przestrzeganie 
zasad  bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych, 
związanych przede wszystkim z zabezpieczeniem stateczności ścian wykopu, 
zabezpieczeniem wykopu przed zalewaniem wodami opadowymi i 
roztopowymi, a także wodą i innymi substancjami z przyłączanych instalacji 
wodno-kanalizacyjnych. 
 
5.2 Wykaz przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego 
-Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z 
późniejszymi  zmianami) 
-Ustawa  Prawo ochrony środowiska z dn.  27.04.2001   r.  (Dz.U.  nr 2001   
nr 62 poz.  627 z  późniejszymi zmianami) Ustawa o odpadach, z dn. 27 
kwietnia 200 I r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) 
-Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03.1985 I' (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. 
Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. zdn.26.06.2002 r. z późniejszymi zmianami) 
-Rozporządzenie   Ministra   Pracy   i   Polityki   Społecznej   z   dn.   
14.03.2000   r.   w   sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych 
pracach transportowych.(Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z późniejszymi 
zmianami). 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26. 09. 1997 r. w 
sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz U. Nr 
129.poz. 844, 1977 z późniejszymi zmianami). 
-Rozporządzenie   Ministra   Budownictwa   i   Przem.   Mat.   Bud.   z  28.   
03.1972   I1  W  sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. 
(Dz.U. nr 13, poz. 93,1972 r. z późniejszymi zmianami). 
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07 
1988r. w sprawie  systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
oraz sposobu znakowania wyrobów  budowlanych dopuszczonych do obrotu i  
powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, 
poz.728 z późniejszymi, zmianami) 
-Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z  dn.   12   kwietnia   2002   r.   w  
sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie  Dz.  U.Nr75 poz.690 z  późniejszymi zmianami. 
5.3 Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany 
obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają 
ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego; 
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Teren  objęty  opracowaniem  nie   znajduję  się w  obszarze  wymagającym  
opinii  i  uzgodnień  Miejskiego  Konserwatora  Zabytków. 
 
5.4 Warunki zabudowy 
Na budowę przedmiotowej toalety inwestor uzyskał Warunki Zabudowy. 
 
6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i ST. 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego 
odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. Na czas  prowadzenie prac wykonawca 
opracuje i uzgodni z odpowiednimi służbami  tymczasowa organizację ruchu. 
Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać część  inwentaryzacyjną łącznie z 
inwentaryzacją zieleni oraz projektową , obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem  podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w 
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na 
koszt Wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
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wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed 
ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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 jest zobowiązany do: 
utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 
podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz unikanie 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 Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 
budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania 
pożaru. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie 
przepisy) na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi   przepisami   i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  wszelkie  straty  
spowodowane  pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
-Nie  dopuszcza   się   użycia   materiałów  wywołujących   szkodliwe   
promieniowanie   o   stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
-Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 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 
użyte pod warunkiem  przestrzegania wymagań   technologicznych   
wbudowania   -   jeżeli   wymagają   tego   odpowiednie   przepisy 
-Zamawiający powinien  otrzymać zgodę na użycie tych  materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
-Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie   spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie   
środowiska,   to   konsekwencje  tego   poniesie Zamawiający 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. 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 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 natychmiast 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. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót 
(do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe 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 
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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 kopie 
zezwoleń i inne dokumenty. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na jeden tydzień 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 prze Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów   z  jakichkolwiek   źródeł   miejscowych   
włączając   w   to   źródła   wskazane   przez  Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych  oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie   wymagań   
ilościowych   i jakościowych  materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na okład odpowiedni do wymagań umowy lub 
wskazań Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Zamawiającego -prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 
Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności   stosowanych   metod   
produkcyjnych  z  wymaganiami.   Próbki   materiałów  mogą  być 
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pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. W przypadku, gdy  Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
Zamawiający   będzie   miał  zapewnioną współpracę  i   pomoc  Wykonawcy  
oraz  producenta  materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni, gdzie  odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji umowy. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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 Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
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przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji 
Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady wykonania 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 Zamawiającego. 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 Zamawiającego. 
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 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
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naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego 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. 
OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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 i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni  odpowiedni system  kontroli,  włączając personel,  
laboratorium,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.   Przed zatwierdzeniem  
systemu  kontroli Zamawiający 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 tam określone, 
Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy   posiadają  ważną  legalizację,   zostały   
prawidłowo   wykalibrowane   i   odpowiadają  wymaganiom norm 
określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.  
Zamawiający    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. 
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. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego 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 tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
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przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, 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. Zamawiający może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
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 poniesie 
Wykonawca. 
Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
■Certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   
zgodność   z   kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  przepisów i dokumentów 
technicznych; 
■ Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają 
ST. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane 
przez ST, każda 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 
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poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę   w   okresie   od   przekazania   Wykonawcy   
terenu   budowy   do   końca   okresu  gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, 
z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą  techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu 
budowy; datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;  
terminy  rozpoczęcia   i  zakończenia  poszczególnych  elementów robót; 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach; uwagi i polecenia Zamawiającego; daty zarządzenia 
wstrzymania robót z podaniem powodu;zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych; ostatecznych 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 zabezpieczenia robót; dane dotyczące 
jakości materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał; wyniki prób  poszczególnych elementów 
budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne istotne informacje o 
przebiegu robót.Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do 
dziennika budowy będą przedłożone  Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Dzienniki   budowy,   badania   laboratoryjne,   deklaracje   zgodności   lub   
certyfikaty  zgodności  materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy  będą gromadzone w formie 
uzgodnione w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
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-pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 
-protokoły przekazania terenu budowy; 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
-protokoły odbioru robót; 
-protokoły z narad i ustaleń; 
-korespondencja na budowie; 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 
Ślepym Kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
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 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary  będą przeprowadzone   przed   częściowym   lub   końcowym   
odbiorem   robót,   a  także  w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni  
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
■odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
■odbiór częściowy; 
■odbiór ostateczny; 
■odbiór pogwarancyjny; 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod 
nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 
Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
dokona w obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
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 ostatecznego 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   przypadku   niewykonania   wyznaczonych   robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych,  komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych  asortymentach 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 
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umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 
robót jest protokół odbioru  ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz 
dodatkowa, jeśli została  sporządzona w trakcie realizacji umowy; -
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z  dokumentów umowy i 
ew.  uzupełniające lub zamienne);   
-recepty i ustalenia technologiczne; 
-dzienniki budowy i rejestry obmiarów;  
-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń  laboratoryjnych, 
zgodne z ST; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych  materiałów, 
zgodnie z ST;  
-opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 
-rysunki (dokumentacje)     na     wykonanie     robót     towarzyszących     (np.     
na     przełożenie     linii  telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia,  
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych  robót właścicielom   urządzeń;   
-geodezyjna  inwentaryzacja   powykonawcza  robót  i  sieci uzbrojenia 
terenu;  
- kopia  mapy zasadniczej  powstałej  w wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji 
powykonawczej; 
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. 
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich 
robót wykazanych w  Specyfikacjach   Technicznych   Wykonania   i   
Odbioru   Robót   Budowlanych   i   w   dokumentacji  projektowej. 
Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
-Ustawa z dnia 7.7.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
15.12.1994 r. w sprawie  dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. 
Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
-Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane: wypełnia inwestor 
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Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych, w szczególności: 
-kopia mapy zasadniczej 
-Plan zagospodarowania wykonano na aktualnej mapie zasadniczej uzyskanej 
z Urzędu Miasta Płocka 
-Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków-Nie dotyczy. Teren nie 
jest wpisany do rejestru i ewidencji zabytków. 
Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
-inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne. 
Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają 
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub 
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 
technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 
urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do 
rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 
-Mogą wystąpić kolizję z istniejącymi sieciami. Kolizję należy uzgodnić na 
etapie projektowania z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.  
porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z ewentualnym przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i 
teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych, 
Zostaną wydane na etapie projektowania.  
 
7. Uwagi dodatkowe 
Podane powyżej  rozwiązanie techniczne oraz ilości i przykłady  materiałów 
są  przykładowe i zostały  dobrane w celu  oszacowania inwestycji.  
Wyliczona wartość  kosztorysu wskaźnikowego jest wartością szacunkową. 
Podane ilości robót są orientacyjnie wyliczone i  mogą się różnić w ilościami 
wyliczonymi  w oparciu  o projekty wykonawcze 
 

 
Opracował 
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