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ST.01. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE 
 

1 WSTĘP 

...1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 
przestrzegane przez Wykonawcę robót. 
ST określa wspólne dla wszystkich elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykonywanych w ramach mofernizacji stacji uzdatniania wody SUW w Łopuszcze Małej gm. 
Kańczuga.  

...1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwiązań techniczno - 
materiałowych określonych w projekcie budowlano - wykonawczym. 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w projekcie, 
możliwe jest po akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

...1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres prac dotyczących niniejszego zadania wchodzi: wykonanie robót montażowych urządzeń 
technologicznych SUW.  

...1.4 Określenia podstawowe i skróty 
Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń, technicznej korespondencji 
pomiędzy inżynierem, projektantem i wykonawcą. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca nadzór 
nad wykonywaną inwestycją. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita modernizacja 
istniejącej. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 
oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
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Skróty użyte w ST i Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez wykonawcę 

...1.5 Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
oraz Dziennik Budowy. 

...1.6 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane  
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i 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 bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej 
winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 
mających zastosowanie w projekcie. 
. 

...1.7 Bezpieczeństwo na placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i Przejęcia 
Robót, a w szczególności:  
• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych.  

• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu 
Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót.  

• Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Kwotę Kontraktową. 
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...1.8 Dziennik Budowy 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. 
Dziennik Budowy będzie prowadzony w języku polskim.  

...1.9 Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami 
będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi 
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe 
działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w 
sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

...1.10 Ochrona środowiska 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały 
czas trwania robót, a w tym między innymi za: 
 
I. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych systemów 
odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie prowadzenia 
robót. 
II. Wykonawcy nie wolno używać materiałów, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla 
środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy. 
III. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc na 
placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle 
przestrzegać przepisów odnośnych władz. 
IV. Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 
bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń 
odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
V. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska 
zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać wszelkie 
rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i przetransportować 
je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
 

...1.11 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, nie 
przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. 
Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych 
obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach oraz warstwach nawierzchni jezdni. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną  
zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 

...1.12 Aprobaty Techniczne i Atesy 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne oraz atesty PZH na wszystkie użyte materiały 
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...1.13 Zaplecze Wykonawcy 
W trakcie realizacji budowy Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 
odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich 
obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, 
łączność itp.) ponosi Wykonawca. 

...1.14 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim prawem 
budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki oraz zaakceptowane przez projektanta 
zmiany dotyczące lokalizacji, technologii, materiałów. 
 

2 MATERIAŁY 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o umowach, ofertach lub innych 
zobowiązaniach, dotyczących głównych elementów przedmiotu zamówienia. Na tej podstawie 
zamawiający oceni zgodność oferty z dokumentacją przetargową. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały fabrycznie 
nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające 
minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 
realizacji Robót objętych Kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych oraz Projekcie. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, 
poleceniami Inżyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, 
Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r., z późn. zm.) oraz 
innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów 
w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz 
rozporządzenia z niej wynikające. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 
 

...2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

•  wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez   
niego wybranych i zbadanych. 

• dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z 
importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) 
lub aprobatami technicznymi. 

• zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

• w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 
ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo 
dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonać 
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 
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...2.2 Kontrola materiałów 

• Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do 
robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały nie spełniające wymagań 
określonych w ST powinny zostać odrzucone. 

• Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, 
PN i Aprobatami Technicznymi. 

...2.3 Przechowywanie materiałów 

• Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 
przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed rozpoczęciem 
przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do robót. Składowanie 
powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

• Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na terenie 
Bazy Wykonawcy. 

• Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 

• Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na nich wyżej 
podanych materiałów. 

...2.4 Podstawowe materiały użyte do wykonania zadania 
 
Zbiornik filtra wody: 
Elementy zbiornika wykonane są ze stali niskowęglowej. Powierzchnie wewnętrzne czyszczone 
metodą śrutowania strumieniowo - ściernego do klasy czystości Sa2,5 i zabezpieczone farbą  
z atestem PZH do wody pitnej. Powierzchnie zewnętrzne po oczyszczeniu pokryte farbą podkładową  
przeciwrdzewną, oraz nawierzchniową w kolorze niebieskim. 
 
Zasuwy z napędem 
- materiał korpusu GG25 
- łożysko PFTE 
- oring NBR 
- dysk SS316 
- trzpień SS416 
- wykładzina EPDM 
- malowanie epoksydowe 80um 
Zastosowanie: do wody pitnej, PN 16, z atestem PZH. 
Siłownik z aluminium anodyzowanego, fabrycznie nasmarowany, nie wymagający powietrza 
naolejonego, wskaźnik pozycji. 
  
Sprężarka do napowietrzania wody surowej: 
Sprężarka śrubowa MARK MSM 5,5 kW lub równoważna 
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3 SPRZĘT 

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 projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 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 już 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 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków 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, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5 WYKONANIE ROBÓT 

...5.1 Zasady organizacji robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Uwagi ogólne: 
• Roboty należy wykonywać w warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z instrukcją 
Producenta. 
• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje -posiadające uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, 
będące członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadające aktualne ubezpieczenie OC, oraz 
aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 
• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 
potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej specjalności 
budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 
• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu egzemplarz Projektu, 
wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć 
do budowy, wykaz pracowników zawierający specyfikację ich kwalifikacji. 
• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
 

...5.2 Polecenia Inżyniera 
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli 
warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inżyniera zawieszone. Wszelkie 
dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.  

...5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 
postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 
2001 r., z późniejszymi zmianami).  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
� możliwością powstania pożaru. 
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...5.4 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

...5.5 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 Inżyniera. 
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 Inżyniera. 

...5.6 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 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 Kwocie Kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych,  

− utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
− sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
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− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 
czystości, 

− organizacji pracy na budowie, 
− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

...5.7 Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ich Przejęcia. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu Przejęcia Robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

...5.8 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  
 

6 KONTROLA JAKOŚCI PRAC  

...6.1 Opis ogólny: 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Programu Zapewnienia Jakości zawierającego 
metody prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z 
wymogami Umowy. 
Program Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi 
przed rozpoczęciem robót posiadać jego zatwierdzenie. Inspektor musi być przekonany, że 
Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli jakości są zadowalające, zanim 
wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

...6.2 Program Zapewnienia Jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Program 
Zapewnienia Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

...6.3 System Kontroli Jakości 
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 Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
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świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier 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, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów 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. 

...6.4 Pobieranie próbek 
Na polecenie inżyniera należy pobrać próbki materiałów. Próbki powinny być wybierane losowo lub z 
miejsc wskazanych przez inżyniera. Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzić 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę samodzielnie usunięte lub ulepszone. 

...6.5 Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy 
polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować można 
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po 
ich zakończeniu. 

...6.6 Raporty z badań 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i udostępnić 
je na życzenie Zamawiającemu. 

...6.7 Opłata za badania 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiałów i 
robót, włączając w to pobieranie próbek, badań i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do stawki 
jednostkowej poszczególnych robót. 

...6.8 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają omawianych wymagań będą odrzucone. 
 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

Obmiar wg umowy z Wykonawcą.  
 
 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór wg umowy z Wykonawcą.  
 
 

1 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Sposób rozliczenia - według umowy. 
 
 

2 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627) 
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 124 
póz.1362) 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z 
późniejszymi  zmianami) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie Dziennika Budowy, montażu   
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, póz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r. 


