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SPIS TREŚCI:

Część ogólna
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne
wymagania związane
z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i
kontrolą jakości.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót
budowlanych.
Wymagania dotyczące środków transportu.
Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
Opis działań związanych z kontrolą badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót
budowlanych.
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

- 31. CZĘŚĆ OGÓLNA.
Inwestycja celu publicznego nazwana została przez zamawiającego, Gminę Czarny
Dunajec „Projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i obiektami
towarzyszącymi w miejscowości Czarny Dunajec kompleks ulic Jana Pawła II i
Kolejowej Gmina Czarny Dunajec „
1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem robót budowlanych jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i
obiektami towarzyszącymi w miejscowości Czarny Dunajec
Czasowy odkład ziemi, lokalizacje zaplecza budowy, i.t.p. należy ograniczyć do
terenu objętego decyzją pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji, zgodnie z
planem zagospodarowania terenu inwestycji.
W szczególności roboty budowlane dotyczyć będą wykonanie następujących
obiektów:
- sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków oraz działek
niezabudowanych
1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i zatwierdzenia w oparciu o przepisy
ustawy Prawa Budowlanego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy
lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy oraz uzyskani jego
akceptacji.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia inwestycji i trwale
oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.
O zamiarze przystąpienia do robót ziemnych należy powiadomić instytucje
zarządzające sieciami uzbrojenia podziemnego krzyżującego się i zbliżonego do
projektowanych przewodów z tygodniowym wyprzedzeniem.
Roboty w rejonie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić należy zgodnie z
warunkami wydanymi przez administrujące nimi jednostki, oraz pod ich nadzorem.
Z warunki technicznymi oraz uzgodnieniami administratorów sieci jak również
jednostek opiniujących, Wykonawca robót zobowiązany jest się zapoznać przed
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zarówno w kosztach jak i przyjętej technologii robót.
W sąsiedztwie linii napowietrznych linii energetycznych wykonawstwo możliwe jest
jedynie bez użycia sprzętu mechanicznego. Czasokres przebywania brygad
montażowych w sąsiedztwie napowietrznych linii wysokiego napięcia należy
ograniczyć maksymalnie do czterech godzin na dobę.
Nie dopuszcza się wykopów szerokoprzestrzennych w sąsiedztwie istniejących
instalacji podziemnych (w przypadku prowadzenia sieci wzdłuż istniejącego
uzbrojenia oraz skrzyżowań), budynków, ogrodzeń oraz granic dziatek.
Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być tak przeprowadzone, aby ciśnienie
spływowe nie spowodowało naruszenia struktury gruntu w podłożu realizowanego
rurociągu, również w podłożu sąsiadujących z wykopem budowli obniżenie poziomu
wody nie może spowodować zmiany struktury gruntów.
Sposób ujmowania wód z odwodnienia wykopów powinien zapewnić nie zabieranie
cząstek gruntu, przez wykonanie filtru piaskowo żwirowego w dnie wykopu w
miejscu zainstalowania pomp odwadniających.
Nie dopuszcza się obniżania wód gruntowych przez ujęcie wód podziemnych
studniami depresyjnymi, takie działania spowodować mogłyby zakłócenie
istniejących stosunków wodnych.
W warunkach silnego napływu wód gruntowych do wykopu (długotrwałe opady
deszczu) Wykonawca robót winien posłużyć się szczelną ścianką dla
zabezpieczenia ścian wykopów, jak również tymczasowym drenażem,
posadowionym w dnie wykopu. Po zakończeniu robót instaiacja drenażowa powinna
zostać zdemontowana lub zamulona.
Wykonawca robót winien przewidzieć oraz uwzględnić w swojej ofercie wszelkie
tego typu koszty związane z ryzykiem zastania warunków wodnych odbiegających
od opisanych w dokumentacji geotechnicznej, a związanych z porą roku lub ciężkimi
warunkami pogodowymi.
Dla właściwego przygotowania wykopu dla ułożenia przewodów, obniżenie poziomu
zwierciadła wody gruntowej (co najmniej 0,5 m. poniżej dna wykopu) musi
obejmować okresy całodobowe ze względu na szkodliwe działanie wahań
zwierciadła wody gruntowej na strukturę gruntu na dnie wykopu i w jego
sąsiedztwie.
Ponadto, wykop zabezpieczyć należy przed napływem powierzchniowych wód
deszczowych, elementy zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co
najmniej 0,15 m. ponad szczelnie przylegający teren, a powierzchnia terenu powinna
być wyprofilowana ze spadkiem uniemożliwiającym napływ wód powierzchniowych
do wykopu.
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powinno być w sposób nie naruszający istniejących stosunków wodnych oraz w
uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą terenu.
Wykonawca robót przed przystąpieniem do złożenia oferty na roboty budowlane
winien dokonać szczegółowych wizji w terenie planowanej inwestycji pod kątem
możliwości odprowadzania wód z odwadniania wykopów.

1.3. informacje o terenie budowy.
Na terenie budowy występują sieci energetyczne, które mogą posłużyć do zasilania
palcu budowy po uzyskaniu odpowiednich warunków i uzgodnień z Zakładem
Energetycznym. W przypadku odmowy zgody na korzystanie z energii elektrycznej
od Zakładu Energetycznego, należy przewidzieć pracę agregatów prądotwórczych
dla zasilania placu budowy.
W rejonie budowy nie ma źródła wody pitnej, należy zatem przewidzieć
zaopatrywanie placu budowy w wodę dowiezioną cysterną.
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, 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 Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
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.
Zaplecze wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów
składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych robót. Wykonawca ponosi pełne koszty związane z urządzeniem
zaplecza Wykonawcy obejmującym zainstalowanie wszystkich niezbędnych
urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i
zabezpieczeń potrzebnych przy realizacji robót, utrzymaniem zaplecza Wykonawcy
wszystkich kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem powyższego
zaplecza, likwidacją zaplecza Wykonawcy obejmującym usunięcie wszystkich
urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń,
oczyszczeniem terenu i doprowadzeniem do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymani porządku na placu budowy,
utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy.
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Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót.

Grupy, klasy oraz kategorie podstawowych robót określono zgodnie z
Rozporządzeniem nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień - Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami.
BUDOWNICTWO
Kod CPV

GRUPA 45.1, KLASA 45.11
wyszczególnienie

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291 -4

Zagospodarowanie terenu

45112330-7

Rekultywacja terenu

45113000-2

Roboty na placu budowy

1.5.

Określenia podstawowe.

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
• Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
■ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
■ Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
inspektora Nadzoru.
■ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
■ Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
■ Inspektor Nadzoru - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako
Inspektor Nadzoru w niniejszym kontrakcie
■ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
dokumentacji projektowej.
■ Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
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ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ
JAKOŚCI.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm jakościowych oraz zgodności
z wymaganiami projektowymi odnośnie zastosowanych do budowy materiałów
instalacyjnych. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z
wymaganiami określonymi projekcie.
Co najmniej na trzy t ygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych
do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.
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
specyfikacji technicznej w czasie postępu robót.
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
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
źródła.
W ykonawca przedstawi dokumentacj ę zawierającą raporty z badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład
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 odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektor
Nadzoru.
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będzie 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.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiatów pod względem
jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni,
będą zachowane następujące warunki:
■ Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
■ Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji
umowy.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiatów zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
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
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiatów będą zlokalizowane w
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych.
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany
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względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, lub
projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru 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 przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być
później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 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,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym 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 Inspektora Nadzoru, 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. 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 dopuszczone 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.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu
organizacji budowy oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 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 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 dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a tak że w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru nie uwzględni
wyników badań materiałów i robót, rozrzutów normalnie występujących przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłośd, wyników
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.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich
zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, ponadto:
■ Zastosowane materiały posiadać muszą stosowane atesty dopuszczające je do
stosowania na terenie kraju, odpowiadać wymogom polskiej normy, a ich montaż
odbywać się powinien zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta. Prace
montażowe prowadzić należy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.
■ Przed przystąpieniem do budowy obiektu winna zostać dokonana pełna
koordynacja branżowa. Rysunki wykonawcze projektu przed przekazaniem do
realizacji powinny być każdorazowo zatwierdzone na budowie.
■ Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót, ich zgodność z
dokumentacją techniczną oraz zgodność z poleceniami projektanta.
■ Wykonawca, zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać i ich znaczenia
oraz ich rodzaju zobowiązany jest przez wiedzę zawodową w swojej specjalności,
wizję w terenie oraz dokładną analizę dokumentacji projektowej uzupełnić
szczegóły, które mogły zostać pominięte w niniejszej dokumentacji i uwzględnić
je w kosztach.
■ Materiały i technologie zaproponowane w niniejszym opracowaniu określają
jedynie standard i rodzaj materiału i technologii, które ostatecznie zostaną
wybrane w drodze przetargu.
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wytycznych Instytutu Techniki budowlanej i COBRTI zawartych w
wydawnictwach :
• Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, Tom I,
Budownictwo Ogólne, cz. i Arkady, Warszawa 1989 r.
■ Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, Tom
W, Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. COBRTI „Instal", 1987 r.
Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania niżej wymienionych norm:
PN-92/B-10735
PN-68/B-06050
PN-86/B-02480
PN-81/B-03020
BN-83/8836-02

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis
gruntów.
Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBÓW J ROBÓT BUDOWLANYCH.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać część ogólną opisującą:
■ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia
robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
■ bhp, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,
■ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania
poszczególnych elementów robót,
■ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
■ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić
prowadzenie badań),

-12 ■ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji inspektorowi Nadzoru oraz część
szczegółową, opisującą dla każdego asortymentu robót:
-

-

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i
urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości
w czasie transportu,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie
próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów robót,
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi
wymaganiom.

Celem kontroli jakości 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 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
specyfikacji technicznej Minimalne wymagania co do zakresu bada ń i ich
częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej, 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.

- 14 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 tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
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 zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej, 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 Inspektorowi Nadzoru.
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.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru 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. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor
Nadzoru 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
specyfikacji technicznej. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru 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, deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z:
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■ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają
wymogi specyfikacji technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez
specyfikację techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 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.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze
robót lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu terminowej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w czasie określonym w umowie..
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 m 3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
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będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

■ odbiorowi częściowemu,
■ odbiorowi końcowemu,

• odbiór po okresie rękojmi
■ odbiorowi pogwarancyjnemu.
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
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi ór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
p o d s t a wi e d o k u m e n t ó w za wi e r a j ą c yc h k o m p le t wy n i k ó w b a d a ń
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót. O zakresie odbioru częściowego decyduje Inspektor Nadzoru. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru, lub komisja odbiorowa, o której składzie decyduje
Zamawiający.
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 Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa. Odbioru końcowego
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
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oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną. 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, 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 dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej 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.
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:
■ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową, 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 (oryginały),
■ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacją techniczną i ew. projektem,
■ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
zgodnie ze specyfikacją techniczną i ew. projektem,
■ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników
badań pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze
specyfikacją techniczną i projektem,
■ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły
odbioru przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
■ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
■ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ędem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 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.
Odbiór po okresie rękojmi, polega na tym, że pod koniec okresu rękojmi
Zamawiający lub zarządca obiektu organizuje odbiór robót budowlanych.
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usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór
ostateczny robót".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA
TOWARZYSZĄCYCH.

ROBÓT

TYMCZASOWYCH

I

PRAC

Podstawą płatności jest kwota określona w umowie na wykonanie całości robót
budowlanych, skalkulowana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Dla pozycji
kosztorysowych robót tymczasowych i prac towarzyszących, wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót mogą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Koszt dostosowania się
do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w projekcie oraz
specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww.
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
specyfikacji technicznej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów, kubatur, i.t.p. ważniejszy jest w
projekcie niż w przedmiarze robót.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i
w specyfikacji technicznej 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 rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub
roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją
techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
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 jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
■ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej,
■ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i
harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych
elementów robót,
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przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót
podlegających ograniczeniom 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 Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się, Projektant nie jest jednak stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót
Rejestr obmiarów.
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące
dokumenty:
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,
korespondencję na budowie.

- 21 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 Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

