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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej ST0.

Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych,
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:

„BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRA ŻY POŻARNEJ W LIGOCIE
PRÓSZKOWSKIEJ”.

ST0 określa zasadę wykonania prac w zakresie ogólnym dla wszystkich robót określonych
w temacie zadania.

1.2.   Zakres stosowania ST0.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych
rodzajów robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające
wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1.

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje szczegółowe:
ST-01.01. Roboty ziemne
ST-01.02         Roboty żelbetowe
ST-01.03         Roboty murowe
ST-01.04         Roboty ciesielskie
ST-01.05         Roboty pokrywcze
ST-01.06         Stolarka okienna i drzwiowa
ST-01.07         Tynki i okładziny
ST-01.08          Posadzki
ST-01.09          Roboty malarskie
ST-01.10         Ocieplenie ścian zewnętrznych
ST-02.01         Instalacja wodociągowa
ST-02.02         Kanalizacja sanitarna
ST-02.03         Instalacja c.o.

1.3. Zakres robót objętych ST0.
1.3.1. Postanowienia ogólne.
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu
robót i rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy
i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane
w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Wykonawca powinien
dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie
wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie
nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób,ściśle w zgodzie
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z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi
w Specyfikacjach Technicznych. 
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych powinny być uważane jako definicje standardu a nie określone ściśle marki w
projekcie. Możliwe są inne rozwiązania pod warunkiem spełniania warunków określonych przez
standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
1.3.2. Lokalizacja robót.
Przedmiotowy, projektowany budynek remizy strażackiej zlokalizowany został na działce nr
521/1 k.m. 5 w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej gm. Prószków, woj.: opolskie. 
1.3.3. Opis budynków.
Obiekt garażowo-magazynowo-socjalny i biurowy, jednokondygnacyjny wybudowany w
technologii tradycyjnej z obustronnie otynkowanym murem zpustaków ceramicznych
POROTHERM (na zaprawie cementowo-wapiennej). Konstrukcja dachu drewniana z
prefabrykowanych drewnianych wiązarów kratowych dwuspadowa, pokrycie dachówką
ceramiczną ROBEN.

BUDYNEK GARA ŻOWO-SOCJALNY I BIUROWY
Kubatura 2.035,00 m³ 
Powierzchnia zabudowy    331,00 m²  
Powierzchnia użytkowa               287,94m²
Ilość  kondygnacji 1
Podpiwniczenie      brak 

 
1.3.4. Kolejność realizacji robót.
Z uwagi na zakres prac oraz nakłady finansowe z tym związane, kolejność realizacji powinna
zostać ostatecznie określona w porozumieniu i w uzgodnieniu z  Zamawiającym.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST-0.0. wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanychodbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inżynier / In żynier kontraktu) – osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie
Prószkowskiej



ST – 00.00. Wymagania ogólne 5

formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za
wyjątkiem materiałów wskazanych jako „materiał z odzysku”.

1.4.7. 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.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.10.Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.12.Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej

kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i
stanowiący część jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót
 oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.15. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

 przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.16. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna – elementśrodowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek
dzikich zwierząt itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna– dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19.Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20.Zadanie budowlane– część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno
– użytkowych.
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1.4.21.Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich
wydawania  (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r.  poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem
normatywnym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

Zamawiającego, tj.:

� Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego),

� Projektową dokumentację techniczną zawierająca : 
1/ projekt budowlany (wielobranżowy),
2/ projekt wykonawcze wszystkich branż, 
3/ przedmiary robót (formularz wyceny), 
4/ specyfikacje techniczne,

która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. 

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:
� Projekt organizacji i harmonogram robót 
� Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy
� Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
� Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla

zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w
stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja
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powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w
trakcie realizacji robót.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie i
Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego aktualnym
stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiającym
terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów
lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową  i  Specyfikacjami Technicznymi 
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.
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 będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i
odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.
1.5.3.1 Informacje ogólne.
Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane będą w obiekcie użyteczności publicznej.
Obiekt zostanie przekazany Wykonawcy w trakcie użytkowania. Wszelkie roboty powinny być
wykonywane w uzgodnieniu z właścicielem.

Wykonawca powinien tak projektować wykonywanie robót oraz je prowadzić, aby nie zakłócać z
sposób znaczący użytkowania obiektu.

1.5.3.2. Organizacja robót budowlanych.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych;
3) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
4) zapewnienia łączności telefonicznej;
5) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
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Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwi ć wejście osobom
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało
zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały
nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce
postojowe na terenie budowy. 

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (wtym „Decyzję o pozwoleniu na
budowę”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji
Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy.
Wykonawca założy i będzie prowadził Książkę obmiarów.
Wszelkie koszty związane z czynnościami niezbędnych dokumentów ponosi Wykonawca i
przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu 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 odbioru
końcowego robót, a w szczególności:
� Zabezpieczy i 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,

� Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu
każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i
likwidacji terenu budowy,

� Zabezpieczy teren budowy i jednocześnie umożliwi korzystanie z budynków i terenów
przyległych przez użytkowników.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje
się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników iścieków wodnych pyłami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością
powstania pożaru.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie
Prószkowskiej



ST – 00.00. Wymagania ogólne 9

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie 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 robót
albo przez personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 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.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych
powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa czy asfalt Wykonawca na własny koszt
zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z
rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w
cenę kontraktową.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 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 bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie
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spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób
powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów dla pracowników.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością.
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:
opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie
urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz
koszty przebudowy urządzeń obcych.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone naświeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót budowlanych 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
niespełniających 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. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP
wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie BHP.
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót przez
Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, tona polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie
prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 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 robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, w
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod, będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich
działaniach przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w
obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie
kontraktowej.

1.5.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych
władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót Wykonawca winien przedłożyć
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia
robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych
zezwoleń w pełni umożliwi ć władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. 

1.5.13. Przebudowa urządzeń koliduj ących.

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie
ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna i pamiątkowa.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
� Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji

zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest
uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu zdemontowane.

1.5.15. Ochrona robót i obiektów przed wpływem warunków atmosferycznych.
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Ochrona robót oraz remontowanych obiektów budowlanych przed wszelkim negatywnym
wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy i przyjmuje się, że jest wliczona w
cenę kontraktową.
Za wszelkie skutki negatywnego wpływu czynników atmosferycznych na roboty i obiekty
wskutek nie zapewnienia bądź wadliwego zapewnienie ochrony, konsekwencje ponosić będzie
Wykonawca.

1.5.16. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 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, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 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.
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 będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i
odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990
roku.

1.5.17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzeniai pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 5 egzemplarzach.
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Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.19. Wykopaliska.

Wykonawca zapewni na własny koszt nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za
własność Zamawiającego a Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o ich odkryciu
prowadzącego nadzór archeologiczny, Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z ich
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią
opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę
kontraktową.

1.5.20. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w:
� Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa,
� Zaplecze na narady, które pomieści 6 osób,
� Telefon (dopuszcza się telefon komórkowy).
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z popranej
energii elektrycznej.
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca
rozliczy się z pobranej wody.
Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę
kontraktową.

2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła szukania materiałów.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółoweinformacje dotyczące
proponowanegoźródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednieświadectwa dopuszczenia do stosowania lubświadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiały planowane do
wykorzystanie muszą odpowiadać przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
Zatwierdzenie materiałów z danegoźródła nie oznacza automatycznie,że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania,że materiały
uzyskane z dopuszczonegoźródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
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Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakości materiałów.

Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.

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 materiałów 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
Kontraktu.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nieodpowiadające 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 zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.
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.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały doczasu, gdy będą one potrzebne
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 14 dni 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 zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
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Jeżeli dokumentacja projektowa, przedmiar lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót budowlanych przewiduje zastosowanie różnych materiałów, to jako dokument wyższego
stopnia należy odczytywać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlach,
później przedmiar a na końcu dokumentację projektową. Przy wyborze materiału i
przedstawianiu go do akceptacji należy kierować się tą kolejnością.

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki.

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają usunięciu, wywiezieniu i utylizacji na
koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki przewiduje się
transport w promieniu do 12 km.

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 zaakceptowanych 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, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymany 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 ST
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem
sprzętu.
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej
wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takichśrodków 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, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte
z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją
Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że
są ujęte w cenie kontraktowej.
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5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami STS, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie 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 wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni
wyniki badań materiałów, robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach
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.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
�  organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
�  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
�  sposób zapewnienia 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 sterowania jakością
wykonywanych robót,
�  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;

b) część szczegółową dla każdego asortymentu robót :
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�  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,
�  rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i
załadunku materiałów, 
�  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 robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, abyosiągnąć
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 ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoruświadectwa,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.
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
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urządzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od
wykonawcy przeprowadzania badań w celu przedstawienia,że poziom ich wykonania 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 STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
W ramach badań i pomiarów Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. 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 wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
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Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 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:
�  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
�  datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
�  datę przekazania przez Wykonawcę projektu organizacji robót, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakości i harmonogramu,
�  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
�  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
�  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
�  wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
�  daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robót na polecenie Inspektora
Nadzoru,
�  daty zgłoszenia do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, zgłoszenia
robót do odbiorów częściowych i końcowego oraz daty odbiorów lub odrzucenia robót,
�  stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywaniarobót, mające
wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań
wynikających z warunków klimatycznych,
�  dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakończeniu realizacji
robót,
�  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
�  dane na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na
budowie,
�  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z
podaniem kto je przeprowadził,
�  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je
przeprowadził, 
�  szczegółowy wykaz wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym
dostarczonych i użytych dostaw,
�  inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje 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.

2) Księga obmiaru.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
elementu robót. Obmiar wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru.

3) Pozostałe dokumenty.
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�  Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
�  Protokoły przekazania terenu budowy,
�  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
�  Protokoły odbioru robót,
�  Protokoły z narad i ustaleń,
�  Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym dla
Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu nażyczenie zamawiającego. Będą odpowiednio
zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do:

a) aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c) przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia. 
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem,że wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość
podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład
umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni
robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej
instrukcji Inspektora Nadzoru.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w
książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. W razie braku miejsca szkice mogą
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być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem
robót) oraz zapisami specyfikacji technicznych.
Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z zapisami specyfikacji
technicznych.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i
dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegają następującym etapom odbioru :

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
b) odbiorowi częściowemu.
c) odbiorowi  końcowemu.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora Nadzoru. Odbiór 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. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru,że
występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W
wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.
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8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót.

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru końcowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru
końcowego kierownik budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

� Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy.
� Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy iewentualnie
uzupełniające lub zamienne).
� Dziennik budowy i Książkę obmiarów (oryginał).
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z
SST.
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
zgodnie z SST.
� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły
odbioru i przekazania,
� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia
� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
� Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,
� Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów
kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.
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Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.1. „Odbiór końcowy robót. Zasady odbioru końcowego robót”. 
Odbiór pogwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 28 dni przed zakończeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne.

Przyjęte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.
Podstawą płatności za wykonane roboty są ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawcę za
jednostki obmiarowe ustalone dla poszczególnych pozycji Przedmiaru robót.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

�  Robociznę bezpośrednią,
�  Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu 
�  Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na
teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),
�  Koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza
budowy
(w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), kosztydotyczące oznakowania
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opłaty za zajęcie pasa
drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty
wykonania robót towarzyszących jak koszty w zakresie rusztowań itp., koszty wywozu i
utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi, 
�  Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
�  Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
�  Niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty
za zajęcia pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, opłaty
za obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty
związane z odszkodowaniami za zajęcia gruntu i inne,
�  Inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych.
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST.

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w
szczegółowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte
szczegółowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie
urządzeń w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości,
przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

�  utrzymanie płynności ruchu publicznego,
�  bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym,
umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
�  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
�  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i
przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to :

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z
późniejszymi zmianami).
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz. U. z 1998, Nr 126, poz. 839).

5. 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. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953z
późniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881)

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U.
z 2004 r., Nr 249, poz. 2497).

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.
1650 z późniejszymi zmianami)
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