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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz vvymagania wspOlne dotyczgce
wykonania i odbioru Rob6t, ktore zostank zrealizowane w ramach zmiany przeznaczenia
pomieszczen szkoly na §wietlicg wiejska i stacjc uzdatniania wody.
1. Roboty budowlane
2. Roboty technologiczne
3. Roboty elektryczne i AKPiA

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne na1e2y odczytywa6 i rozumied w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
pkt. 1.1 jako czgg o Dokumentacji Przetargowej.

1.3. Zakres Rob6t objgtych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogolne nalety rozumiee i stosowa6 w powiarzaniu z niZej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01
ST-02
ST-03

Roboty budowlane
Roboty technologiczne
Roboty elekttyczne i /11CPiA

Opts realizowanych obiekt6w na temat zalcresu robot znajduje sic u Dokumentacji Projektowej.
W r62.nych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnothliki do stosowanych norm i
standardOw. Przywolane nonny i standardy winny by6 traktowane jako integralna czek
Specyfikacji Technicznych i czytane w poiaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w kt6rych sa
wymienione. Zaklada sic, 12 Wykonawca doglcbnie zaznajomi sic z ich zawartogcia
wymaganiami. Zastosowanie bgcla mialy ostatnie wydania norm i standardew wed/ug stanu na 30
dni przed data zanikniccia przetargu, o ile wyrainie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalety wykona6 w bezpieczny spos6b, gcigle w zgodzie obowiazujasymi regulacjamt,
normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystgpuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm kraj6w Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.4. Okregenia podstawowe
U2yte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniiej okre§lenia nalety rozumiee w kakdym
przypadku nastgpuj aco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowatniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w j ego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, sluZace do
przeprowadzania wszelkich badan i prOb zwiqzanych z realizack Kontraktu oraz °cella jakoki
Materia/Ow i Rob6t.
Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbcdne do wykonywania RobOt zgodnie z
DokumentacjProjektowi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bckca autorem Dokumentacji Projektowej.
Wyceniony Przedmiar Robot - Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawcc i stanowiacy cze§6
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jego Oferty
Kontrakt - przedmiot zamOwienia realizowany przez Wykonawcg na podstawie umowy zawartej z

Zamawiaj kcym
Certyfikat zgodno§ci - jest to dokument wydany przez notyfikowank jednostkg certyfikujkck,

potwierdzajkcy, Ze wyr6b i proces jego wytwarzania sk zgodne ze zharmonizowank specyfikacjk
technicznk.
Deklaracja zgodnaci - o g wiadczenie producenta tub jego upowaZnionego przedstawiciela,
stwierdzajkce na jego wylkcznk odpowiedzialnok, e wyrOb jest zgodny ze zharmonizowank
specyfikacj ft teclmicznk.
Dokumentacja projektowa - slulga do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktOrych jest wymagane pozwolenie na budowc
Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sic z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a
take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Geotechniczne warunki posadowienia obiekthw budowlanych - zespol czynnoki zmierzajftcych
do okreAlenia przydatnoki gruntOw na potrzeby budownictwa oraz parametr6w geotechnicznych
podloZa gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajkca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowk oraz uprawnienia budowlane, wykonujkca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktOrej inwestor powierza nadzor nad budowk obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje bie2kck kontrolc jakoki i

1.5 OgOlne wymagania dotyczqce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakok ich wykonania oraz za ich zgodnok z
Dokumentacja Projektowk. Specyfikacjft Technicznk i Poleceniami Inspektora.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajkcy przeka2e Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sk niezbgdne dla Robot, Dziennik Budowy i
Ksicgc Obmiam, oraz Dokumentacjg Projektowk i Specyfikacje Techniczne. Na 7 dni przed
przekazaniem terenu rob& Wykonawca przekaZe Zamawiajkcemu wszystkie niezbedne dokumenty
dotyczkce kierownika budowy, umo2liwiajkce dokonanie zgloszenia o rozpoczcciu robot.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zalkczona do Dokumentacji Przetargowej:
1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlanowykonawczy na roboty objete umowq). W olcresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja
Projektowa znajduje sic do wglkdu w siedzibie Zamawiajkcego.
1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcq

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nale2y uwzglcdnia w cenach jednostkowych robot.
2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obslugi eksploatacji i dokumentacjg technicznoruchowk dla dostarczanych przez niego urzkdzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji
naleZy uwzglcdnia w cenach jednostkowych Robot.
3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca, sporzkdzi dokumentacjc powykonawczk. Koszt tej dokumentacji nale2y
uwzglednie w cenach jednosticowych robot.
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1.5.5. Zgodnoto robot z dokumentack projektowq i specyfikacjami technicznymi
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora sft istotnymi elementami umowy i jalciekolwiek wymaganie zawarte w jednym z
tych dokumentOw jest tak samo wiqMce, jak gdyby wystgpowalo ono wy wszystkich
dokumentach.
W przypadku rozbietnoki, wymiary olcre§lone liczbq sq, watniejsze od wymiar6w
okreg onych wedlug skali rysunku; poszczegolne dokumenty powinny bye traktowane w
nastepujgcej kolejnoki pod wzgledem watnoki: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja
Proj elctowa.
Wykonawca nie mote wykorzystae na swg korzy§e jakichkolwiek bleclow lub brakOw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomie Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbcdnych zmian lub
uzupelnien.
2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny bye zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektew intynierskich i
wymaganiami materialowymi, olcre§lonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.
3. Cechy Materialow i elementow Robot powinny by6 jednorodne i wykazywae bliska
zgodno§6 z olcre§lonymi wymaganiami albo z wartokiami grednimi olcreglonego przedzialu
tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje sic w celu uwzglgdnienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od wartoki docelowych, jakie s4 praktycznie nieunilcnione.
4. W przepadku, gdy Roboty lub Materialy nie bcclq w pelni zgodne z Dokumentack
Projektowk lub Specyfikacjft Technicznq i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajgck jakok
Robot, to takie Materialy bcdft niezwlocznie zastqpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
1. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicmego na Placu Budowy przez
caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia at do Czasu Wykonania i Przejecia
Rob6t.
2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowiqzek wykonae lub dostarczye
tymczasowe urzqdzenia zabezpieczaj4ce, takie jak ploty, zapory, znaki, Awiatia
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale - calodobowe warunki
widocznoki urzqdzefi zabezpieczajacych.
3. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajace powinny bye zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.
4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalety uwzglednie w cenach jednostkowych Rob6t.

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem:
1. Tablicg informacyjnft zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawala podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzglgdniony w cenach jednostkowych Robot. Tablica inforrnacyjna
bedzie utrzymywane przez Wykonawcc przez caly olcres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.5.8. Ochrona trodowiska podczas wykonywania Rob6t
I. Wykonawca ma obowiatek znae wszystkie przepisy dotyczqce ochrony §rodowiska
naturalnego i stosowae j e w czasie prowadzenia Robot.
2. W szczegOlnoki Wykonawca zapewni spelnienie nastepukcych warunkow.
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a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewngtrzne becla talc wybrane, aby
nie powodowaly zniszczen w rodowisku naturalnym;
b) Bcdft podjete odpowiednie §rodki zabezpieczaAce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikew wodnych i ciekew pylami, paliwem, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pyiami i gazami,
- przelcroczeniem dopuszczalnych norm haiasu,
moZliwoAciu powstania potaru.
c) Praca Sprzetu u2ywanego podczas realizacji Rob6t nie bcdzie powodowae
zanieczyszczeri w §rodowisku naturalnym poza Placem Budowy
3. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, olcre gonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony grodowiska obcia74 Wykonawce.
1.5.9. Ochrona przeciwpo2arowa

1. Wykonawca bgdzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpotarowej.
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzccie Wykonawca bcdzie utrzymywal sprawny sprzct
przeciwpoZarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
3. Materialy iatwopalne bçd skladowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
1)04 zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
4. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane poZarem wywolanym
w efekcie realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materialy, ktore w sposob trwaly sft szkodliwe dla otoczenia, nie bcda dopuszczone do
utycia.
2. Nie dopuszcza sic do utycia Materialow wywolukcych szkodliwe promieniowanie o
stgZeniu wickszym, ni2 dopuszczalne.
3. Wszelkie materialy odpadowe uZyte do Robot bccla mialy §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawnionu jednostkg, jednoznacznie olcre glajace bralc szkodliwego
oddzialywania tych materialow na §rodowisko.
1.5.11 Wymagania dotyczqce bezpieczetistwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegai wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegolnoki Wykonawca ma obowiuzek zadbao o
zdrowie i bezpieczeristwo swych pracownikow i zapewni wla gciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzuclzenia zabezpieczaAce oraz sprzct i
odpowiednig odzie2 dla ochrony osOb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy
4. Uznaje sic e wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyZej sq
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
1.5.12 Ochrona wiasnoaci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoAci
publicznej oraz/lub prywatnej.
2. Je§li w zwi4zku z zaniedbaniem, niewia g ciwym prowadzeniem Robot lub brakiem
koniecznych dzialafi ze strony Wykonawcy nastripi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno§ci
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3.
4.

5.

6.

7.

publicznej tub prywatnej, to Wykonawca na swOj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong
w/asnogo. Stan uszkodzonej tub naprawionej wlasno§ci powinien byt nie gorszy ni2 przed
powstaniem uszkodzenia.
W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe tub majace wartok archeologicmu.
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.
Wykonawca powiadomi wszysticie instytucje obslugujace urzudzenia i instalacje podziemne
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecmych robot w obrebie Placu Budowy w
mo2liwie najlcrotszym czasie, nie diu2szym jednak ni2 w czasie przewidzianym w
programie RobOt. Wykonawca okate wspolpracc i ulatwi przeprowadzenie wymienionych
robet.
Zaklada sic, e Wykonawca zapoznal sic z zakresem robot vvymienionych w pkt. 4 povvy2ej
i 2e planujac swoje Roboty uwzglgdnil ich przeprowadzenie. W zwikzku z tym roboty
wymienione w pkt. 4 powy2ej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie mom_ byt podstawu do zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy.
W przypadku przypadkowego uszlcodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych tub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia, instytucje u2ytkujgcu tub beclacu wlakicielem tych instalacji i/lub urzudzell, a
tak2e Inwestora. Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigciu powsta/ej awarii z
odpowiednimi slutbami specjalistycmymi.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzudzefi podziemnych tub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajucego/Inwestora i powstate bez winy tub zaniedbania Wykonawcy zostanu
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obciftia Wykonawcg.

1.5.13 Wymagania dotyczece ruchu pojazdow

1. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwiuzanym z wykonywaniem Robot i naprawi tub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na wlasny koszt, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.
1.5.14 Opieka nad Robotami

1. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie MateriaTy i
Sprzet u2ywany do RobOt.
2. Je2eli Wykonawca zaniedba utrzymania Rob6t tub ich elementu w zadawalajucym stanie, to
na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie poMiej, ni2 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor mote natychmiast zatrzymat
Roboty.
3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za
wia§ciwe utrzymanie znakOw geodezyjnych. Uszkodzone tub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi tub odtworzy na wlasny koszt.
1.5.15 Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowiunk mat wszystkie ustawy i rozporzudzenia wiadz centralnych i
wladz lokalnych oraz inne przepis, instrukcje oraz wytyczne, ktOre w jalcikolwiek spos6b su
zwiuzane z realizack RobOt tub mom wplywat na Roboty.
2. W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegat wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powy2ej i stosowat sic do nich.
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1.5.16 Prawa patentowe

1. Jeteli od Wykonawcy wymaga sic, lub teZ uzna on za konieczne albo uzasadnione, uZycia
rozwiazania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktOre sa_ chronione patentem
lub innym prawem wlasnoki, to Wykonawca powinien spelnie wszystkie wymagania
okreSlone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia,
materialu lub metody.
2. Wymagania okre§lone w pkt. 1 powinny bye spelnione przez Wykonawcg przed
przystapieniem do robet, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwiazania, urzgdzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowao Inspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawie ich kopie.
3. JeZeli niedotrzymanie wymagan sformulowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastcpstwa
finansowe lub prawne, to w caloki obciftta_ one Wykonawcc.

2. MATERIALY, URZADZENIA

2.1. Wymagania ogolne
Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawcc przy wykonywaniu Rob6t winny bye nowe i
nieu2ywane, odpowiadad wymaganiom norm i przepisow wymienionych w mniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowiazujacych norm i przepisow,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem MaterialOw do Rob6t.

2.2. 2rodla uzyskiwania Materiakiw, Utzgdzen
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichlcolwiek
MaterialOw i Urzildzen przeznaczonych do realizacji Rob6t. Wykonawca przedstavvi Inspektorowi
do zatwierdzenia szczegolowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie wiadectwa,
atesty, certyfikaty, §wiadectwa hada' laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii Materialow. Urzadzen z danego irodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materialow z tego ±rodla
Wykonawca zobowivany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, e Materialy
uzyskane z dopuszczonego ±r6dla spelniaja w sposob ciqgly wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postou Robot.
Wszystkie Materialy muszq pochodzio z patistw czlonkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie Materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wlacicieli i odno§nych wladz na pozyskanie
Materialow z jakichkolwiek ±rodel miejscowych, wlaczajgc w to frodla wskazane przez Inspektora
i jest zobowiazany dostarczye Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystqpieniem do
eksploatacji tych 2rOdel.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowanft przez siebie metodg wydobycia i selekcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnok za spelnienie wymagan ilokiowych i jakokiowych
wszystkich Materialow, Urzgdzen uZytych do realizacji Robot.

2.4. lnspekcja wytwOrni MaterialOw
Wytwornie Materialow mogri bye olcresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnoki stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wlakiwoki Materialow mom bye pobierane ich prObki. Wyniki tych inspekcji bcclq podstawa,
akceptacji olcre§lonej partii MaterialOw pod wzglcdem jakoki. W przypadku, gdy Inspektor bgdzie
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przeprowadzal inspekcje wytwOrni, bek zachowane nastepukce warunki:
W czasie inspekcji Inspektor bcdzie mial zapewniok wspolpracg i pomoc Wykonawcy oraz
producenta Materialow.
Inspektor bedzie mial wolny dostcp, w dowolnym czasie, do tych czeki wytwOnn, gdzie odbywa
sic produkcja Materialow przeznaczonych do realizacji Kontralctu.
2.5.

Materialy, Urzgclzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostak przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy b442 zlo2one we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na u2ycie tych Materialew do innych Robot ni2 te, dla ktOrych zostaly zakupione, to
koszt Web Materialow zostanie przewartokiowany przez Inspektora. Ka2dy element Robot, w
ktOrym znajdujg sic the zbadane nie zaakeeptowane Material, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczqc sic z jego odrzuceniem i niezaplaceniem naletnoki.

2.6. Przechowywanie i skladowanie MaterialOw, Urzgdzen
1. Wykonawca zapevvni, aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich u2ycia dla
wykonywanych Robot) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly sw4
jakok i wlakiwoki i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora.
2. Miejsca czasowego skladowania bck zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg i przez niego oplaconych. Po zakoficzeniu Rob6t
miejsca tymczasowego skladowania materialow bek doprowadzone przez Wykonawcg do
ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

2.7. Wariantowe stosowanie Materialow
Je2e1i Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujk mo21iwok zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materialu, Urzadzenia to Wykonawca
powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u2yciem wariantowego
rodzaju Materialu, albo w olcresie dlu2szym, je§li to bgdzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materialu, Urzadzenia nie mote bye po2niej
zmieniony bez zgody Inspektora.

3.

SPRZ4T
1. Wykonawca jest zobowiwany do u2ywania tylko takiego Sprzetu, ktory the spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakok wykonywanych Robot. Sprzgt u2ywany do Rob6t
powinien bye zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadao pod wzglgdem typow i
jakoki wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia
Jakoki (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora: w
przypadku braku ustalen w powy2szych dokumentach. Sprzct winien bye uzgodniony i
zaalcceptowany przez Inspektora.
2. Liczba i wydajnok Sprzctu bgdzie gwarantowao przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami olcre61onymi w Dokumentacji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora i w terminie przewidziany m Kontraktem.
3. Sprzct, bgkcy wiasnokift Wykonawcy lub wynajgty do wykonania Robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoki do pracy. Bgdzie on zgodny z normami
ochrony 6rodowiska i przepisami dotyczqcymi jego u2ytkowania.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument6w potwierdzaAcych dopuszczenie
sprzctu do u2ytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
5. Je2e1i Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mo21iwok uZycia
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sprzctu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzgtu co najmniej 3 tygodnie przed jego
utyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet the mote bye poiniej zmieniony bez zgody
Inspektora.
6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkew Kontraktu,
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bcclk dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, kthre nie wpiyna
niekorzystnie na jakoSe wykonywanych Robot i na wlakiwoki przewo2onych Materialow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniae prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beck spelniae wszelkie wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu kteore nic odpowiadajk warunlcom Kontraktu, bcda
na polecenie Inspektora usunicte z Placu Budowy
Wykonawca bedzie usuwao na bie2aco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.

OgOlne zasady wykonywania RobOt

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakok zastosowanych
Materialow i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnok za dokladne wytyczenie w pianie i wyznaczenie
wysokoki wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzcdnymi okrdlonymi w
Dokumentacji Projektowej tub przekazanymi na pithnie przez Inspektora.
3. Nastepstwa jakiegokolwiek blcdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Rob6t zostank poprawione, jegli wymagae tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wlasny koszt.
4. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokoki przez Inspelctora nic zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnoki za ich dokladnoge.
5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji 'Da& odrzucenia Materialow i Urzadzen lub
elementow Robot bgdk oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a take w normach i
wytycznych.
6. Polecenia Inspektora beck wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcg nie potniej
ni2 w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grotbq zatrzymania RobOt. Skutki
finansowe z tego tytulu bcdzie ponosil Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.

Program Zapewnienia Jakoeci (PZJ)

2. Do obowiazkOw Wykonawcy nalety opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakoki (PZJ) dla Robot, w kterym zaprezentuje on zamierzony
sposob wykonywania Robot, motliwoki techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokurnentacjk Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi
oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
3. Program zapewnienia jakoki bcdzie zawierao:
a) czek ogolna podajacq:
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organizacje wykonania Robet, w tym terminy i spos6b prowadzenia Rob6t.
- organizacjg ruchu na budowie wraz z omakowaniem Rob6t.
- zasady BHP.
- wykaz zespoiow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
- wykaz °sob odpowiedzialnych za jako§e i terminowo ge wykonania poszczegolnych
elementow Robot.
system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakokiq wykonywanych
Rob6t.
- wyposatenia w sprzct i urmdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecie prowadzenie badan), sposeb oraz
forme gromadzenia wynik6w ! padañ laboratoryjnych, zapis6w pomiar6w, a take
wyciqganych wniosk6w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.
b) cmg e szczegOlowq, podajqck dla katdego rodzaju Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilo§e §rodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku materialOw,
itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkOw przed utratft ich wia geiwogci podczas
transportu.
- spos6b i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i cmstotliwo§e, pobieranie prObek,
legalizacj a i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegelnych elementow Robot.
sposob postepowania z Materialami i Robotami me odpowiadajqcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robot
1. Celem kontroli Rob6t bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiqgnqe zaloZonq jako ge Robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnq kontrole jakoki Robot i jakoki Materialow.
Urmdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmukcy personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenia i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan MaterialOw oraz Robot.
3. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania Materialow oraz Robot z
czestotliwo§cift zapewniajacq stwierdzenie, e Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.
4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, e wszystkie urzqdzenia i sprzet badawczy
posiadaja wan q legalizacjg i odpowiadajq wymaganiom norm i wytycznych okrealajqcych
procedury badan.
5. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociqgnicciach urmdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jegi
niedociqgniccia te bedft tak powatne, 2e moga wplynqe ujemnie na wyniki badan. Inspektor
natychmiast wstrzyma uZycie badanych MaterialOw i dopu§ci je do u2ycia dopiero wtedy,
gdy niedociqgniecia w pracy Wykonawcy zostanq usunicte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako ge tych materialOw.
6. Wszystkie koszty, zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prObek
1. Probki 1304 pobierane losowo. Zaleca sic stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.
2. Inspektor bedzie mial zapewnionq moiliwo§o udzialu w pobieraniu probek.
3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
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MaterialOw, Wife budzk jego watpliwoki co do ich jakoki. Koszty tych dodatkowych
badan polcrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajacy.
4. Pojemniki do pobierania prebek beck dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beclk opisane i oznakowane w sposob zaalcceptowany przez Inspektora.
6.4. Badania i pomiaty
1. Wszystkie badania i pomiary bedk przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nic obejmujk badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowae bedzie motna wytyczne krajowe lab inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.
2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiar6w lub badari. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pi gmie wyniki do jego akceptacji.
6.5. Raporty z bade?
1. Wykonawca bedzie przekazywai Inspektorowi kopie raport6w z wynilcami badan jak
najszybciej, nie poiniej jednak, nit w terminie olcre§lonym w programie zapewnienia
j akoki.
2. Kopie wynikOw badan beck przekazywane Inspektorowi na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
1. Dla celow kontroli jakoki i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materialew u tredia ich wytwarzania, Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelka potrzebna pomoc.
2. Inspelctor bedzie ocenial zgodnok Material6w, Urzadzeri i Robot z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynik6w badan
dostarczonych przez Wykonawce.
3. Inspektor mote na wlasny koszt pobierae probki Materiaiow i prowadzio badam niezaletnie
od Wykonawcy. Je2eli wyniki tych badati wyka2a0 te raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaletnemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze sic vvylkcmie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoki MaterialOw i Robot z Dokumentacjk Projektowk
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania pr6bek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakoeci MaterialOw, Urzqdzen i Sprzqtu
1. W przepadku Materia/ow, Urzkdzeti, dla ktorych atesty s wymagane, kaZda partia tych
Materialow dostarczona do Robot bedzie posiadala atest olcre§lajkcy w sposOb jednoznaczny
jej cechy.
2. Wyroby przemyslowe winny posiadae certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badati. Kopie tych wynik6w bed dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.
3. Inspektor mote dopukie do utycia wylkcznie Materialy posiadajkce atest, stwierdzajkcy ich
pelnk zgodnok z warunkami kontraktu. Materialy posiadakce atesty, a urzkdzenia - wattle
legalizacje, mogg bya badane w dowolnym czasie. JeMi zostanie stwierdzona niezgodnok
ich wlakiwoki ze Specyfikacjami Technicmymi, w6wczas takie Materialy lub urzkdzenia

12

FIRMA „RING" Dawid Bujwicki
Bialystok al. Radzymitiska 44/10

zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Pozwolenie na budowe
6.8.2. Dokumentacja projektowa
6.8.3. Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiftzukcym Zamawiakcego
i Wykonawce i winien bye prowadzony od dnia Rozpoczecia Robot do kofica Olcresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialno g ei za Usterki). Odpowiedzia1noS6 za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
2. Zapisy w Dzienniku Budovvy beck dokonywane na bietaco i beck dotyczyly przebiegu
Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.
3. Ka2dy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datq, podpisem osoby, ktOra dokonala
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluThowego. Wpisy beck
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezpo grednio jeden pod drugim.
4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i lime dokumenty beck ornaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
5. Do Dziennika Budowy nale2y wpisywao w szczegOlno§ci:
- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy
- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej.
- Date alcceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakoki i harmonogramu Robot.
- Terminy rozpoczecia i ukoficzenia poszczegolnych elementow Robot.
- Przebieg Rob6t, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, olcresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora.
- Daty i przyczyny wstrzymania Rob6t.
- Zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikakcych i ulegakcych zakryciu, odbiorow
cze§ciowych (je gi takie beck wystepowae) i koficowych.
- Wyja§nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zla pogoda.
- Zgodno§6 rzeczywistych warunkOw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej.
- Dane dotyczace czynno g ei geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Rob6t.
- Date dotyczace bezpieczetistwa i ochrony Rob6t.
- Dane dotyczace jakoki Material6w, pobierania pr6bek oraz wyniki przeprowadzonych
badah, z podaniem kto je przeprowadzal.
- lime istotne informacje o przebiegu Rob6t.
Propozycje, uwagi i wyja§nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy becla przedlo2one
Inspektorowi do ustosunIcowania sic Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza bye
podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjccia lub zajeciem stanowiska. Wpis
dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strona
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
6.8.4. Ksiega Obmiarow

Ksiega Obmiarow stanowi dokument umo21iwiakcy rozliczenie faktycznych ilo§ci wykonanych
RobOt. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sic w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
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Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje sieje do Ksiggi Obmiarew.
6.8.5. Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakoAci materialow, receptury,
kontrolne wyniki badafi, itp. bccift gromadzone w sposob olcreAlony w programie zapewnienia
jakoki. Dokumenty te stanowid 1)04 zalaczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.
6.8.6 Pozostate dokumenty budowy
1. Do dokumentew budowy zalicza sic - opr6cz wymienionych powy2ej w pkt. 6.8.1. - 6.8.5. nastcpujace dokumenty:
protokoly przekazania Terenu Budowy.
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.
Swiadectwa Przejecia Robot
protokoly z narad i ustalek.
- korespondencj a na budowie.
6.8.6. Przechowywanie dokumentow budowy
1. Dokumenty budowy nale2y przechowywad na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. W przypadku zaginiccia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalety go natychmiast
odtworzy6 w formic przewidzianej prawem.
3. Inspektor bedzie mial staly dostgp do wszystkich dokument6w budowy. Na1e2y tez je
udostunia6 Zamawiajacemu na jego tyczenie.

7.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Obmiaru Rob&
1. Obmiar Robot bedzie olcre glal faktyczny zakres wykonanych RobOt zgodnie z
Dokumentack Projektowk i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach olcre glonych w
Wycenionym Przedmiarze Rob6t.
2. Wyniki obmiaru bcclk wpisane do Ksiggi Obmiarow.
3. Jakikolwiek blftd tub przeoczenie w ilo gciach podanych w Przedmiarze Robot tub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiaczku ukoficzenia wszystkich
Robot. 131gdy zostana poprawione wediug pisemnych instrukcji Inspektora.
4. Obmiar wykonywanych Robot bgdzie przeprowadzam z czestotliwokik wynikajkck z
platnoki na rzecz Wykonawcy w czasie olcre§lonym w umowie tub uzgodnionym przez
Wykonawcc i Inspektora.

7.2. Zasady okreelania ilotci Robot i MaterialOw
1. Dlugo§ci i odleghAci migdzy okreglonymi punktami skrajnymi beck obmierzane poziomo
wzdlu2 linii osiowej, szerokoki - po prostej prostopadlej do osi.
2. Je2eli Specyfikacje Techniczne wlakiwe dla danych Robot nie pod* , tego inaczej, to
objetoki becla wyliczane w m3 - jako dlugoAa pomno2ona przez §redni przekroj.
3. Iloci, ktOre maja bye obmierzane wagowo, bcdk wa2one w tonach tub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bcclk wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni tub objgto§ci bccla.
uzupelniane odpowiednimi szlcicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow. W razie braku
miejsca w Ksiccize, szkice te bcclk dolkczone w formic odrebnego zalkcznika do Ksiegi.
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Wzor takiego zalkcznika bcclz e uzgodniony z Inspektorem.

7.3. Urzqdzenia i sprzqt pomiarowy
1. Urzkdzenia i sprzct pomiarowy do obmiaru Robot wymagajk akceptacji Inspektora przed ich
tdyciem.
2. Urzkdzenia i sprzgt pomiarowy bcdft dostarczone przez Wykonawcc. Bcdk one posiadaa
wane §wiadectwa atestacji.
3. Urzkdzenia i sprzgt pomiarowy bgc14 utrzymywane przez Wykonawcc w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

7.4. Wagi i zasady wa2enia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzkdzenia wagowe odpowiadajkce wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bcdzie on utrzymywao te urzkdzenia, zapewniajkc w sposOb ciqgly zachowanie ich
dokladno§ci pomiaru wg norm zatwierdzonych pracz Inspektora.

7.5 Termin i czgstotliwoS6 przeprowadzania pomiar6w
I. Obmiary bcclk przeprowadzane przed czc g ciowym lub koncowym Przejcciem Robot, a
talde w przepadku wystgpowania diu2szych przerw w prowadzeniu Rob6t i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.
2. Obmiary Rob6t zanikajftcych bcdk przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robot ulegajkcych zakryciu bcdft przeprowadzam : przed ich zalcryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbior6w
W zale2no§ci od ustaleti w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajk
nastcpujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajkcego:
odbibr Robot zanikakcych lub ulegajkcych zakryciu,
odbior odcinka lub/i caloki Robot (sporzgdzenie protokolu odbioru Robot odpowiednio
dla odcinka lub caloki Robot),
- odbiory przewod6w kominowych instalacji i urzkdzeti technicznych
- odbi6r ostateczny (ostateczne zatwierdzenie RobOt - wraz z protokolem odbioru
koncowego).

8.2 Dokumenty Przejgcia RobOt
1. Dokumentem stwierdzajkcym dokonanie Odbioru Robot jest Protokol Odbioru Robot
sporzkdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
2. Dla celow Odbioru Robot Wykonawca jest zobowikzany przygotowa6 nastcpujkce
dokumenty:
- 0§wiadczenie kierownika budowy o zgodno§ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowc, o doprowadzeniu do
na1e2ytego stanu i porzkdku terenu budowy, a take w razie korzystania z ulicy sksiedniej,
budynku lub lokalu
- Dokumentacjc Projektowk z naniesionymi zmianami.
- Dokumentacjg powykonawczk podank w pkt. 1.5.4 powytej, w tym dokumentacjc
geodezyjnk umcdliwiajgck naniesienie zmian na mpg zasadniczk, do ewidencji gruntow i
budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o
geodezyjnk inwentaryzacjc powykonawczk.
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Specyfikacje Techniczne,
Uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Rob& zanikajqcych i ulegajftcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.
Receptury i ustalenia technologiczne.
Dziennik Budowy i Ksiggg Obmiarow.
- Wyniki pomiarew kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakoki,
- Atesty, certyfikaty jako gciowe wbudowanych MaterialOw. Urzqdzen, zgodnie z wymogami
przepisew prawa w tym zakresie.
- Opinig technologicznq sporzqdzonq na podstawie wszystkich wynik6w badall i pomiar6w
zalqczonych do dokument6w odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakoki,
Sprawozdanie techrticzne,
Instrukcje konserwacji i obslugi, dokumentacjg techniczno-ruchowq dla dostarczonych
urzqdzen technologicznych.
- Instrukcje eksploatacji
- lime dokumenty wymagane przez Zamawiakcego.
3. Sprawozdanie techniczne zawierad bedzie:
- Zakres i lokalizacje wykonanych Robot,
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora.
- Uwagi dotyczqce warunkOw realizacji Robot,
- Date Rozpoczecia i Date Ukoficzenia Robot.

8.3. Odbior ostateczny - 8wiadectwo Wypelnienia Gwarancji
1. Sporzqdzenie i podpisanie przez Wykonawcg, Inspektora Nadzoru i Zamawiajqcego
protokolu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.
2. Ostateczne zatwierdzenie Robot po wyga§nigciu Okresu Gwarancji (olcresu
odpowiedzialnoki za usterki) nastqpi po usunicciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przejgcia oraz tych, ktore wystqpily w Olcresie Gwarancji.
3. Ostateczne zatwierdzenie Rob6t bgdzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad om6wionych w pkt. 8.2 powyZej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.

Ustalenia ogOlne

1. Podstawq platnoki jest obmierzona i1oá Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych i1oci zastosowanie 1)04 mialy ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Robot stanowiqcym zalqcznik do oferty.
2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednik bgdzie wszystkie czynnoki, wymagania i badania
skladakce sic na jej wykonanie, okre§lone dla tej pozycji w pkt.9 Specyfikacji
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.
3. Cena jednostkowa obejmuje:
- robocizne bezpogredniq,
- wartok zu2ytych MaterialOw, wbudowanych urzqdzen wraz z kosztami ich zakupu,
skiadowania i transportu.
- wartok pracy Sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac
Budowy i z powrotem, monta2 i demonta na stanowisku pracy).
- roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,
- koszt rozruchu
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- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 ii 5 6 niniejszej Specyfikacji
Tecluncznej.
- koszty po§rednie, w sklad ktorych wchodzq; place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzqdzenia, eksploatacji i likvvidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi. itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, usiugi obce na rzecz budowy,
°platy dziertawne, ekspertyzy dotyczqce wykonanych Rob6t, koszty ogOlne
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,
- koszt rekultywacji i uporzqdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,
- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tet ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w
calym olcresie jego realizacji, lqcznic z Okresem Gwarancyjnym,
podatki
obliczone zgodnie z obowiftzujqcymi przepisami.
4. Do cen jednostkowych nie nalety wlicza6 podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bccla wykonywane w bezpieczny spos6b, gcigle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowiazujqcymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w ro2nych miejscach powohtk sic na Polskie Normy (PN), przepisy
branZowe, instrukcje. Nale2y je traktowa6 jako integralnq czck i nale2y je czytao lacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystcpowaly. Rozumie sic, i Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawartokift i wymaganiami. Zastosowanie bccla mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie po±niej ni 30 dni przed datq skladania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.
Gdziekolwiek nastcpuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajOw Unii Europejskiej w zalcresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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