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Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
 
 
1. Dane ogólne: 
 

a.  Obiekt :  
 

Przebudowa drogi powiatowej ul. Noworudzka i Kościuszki 
 

b. Adres: 
 

Kłodzko ul. Noworudzka i Kościuszki 
 

c. Stadium : 
 

Projekt budowlano-wykonawczy 
 

d. Inwestor: 
 

Gmina Miejska Kłodzko 
 

e. Podstawa opracowania 
 

• Inwentaryzacja obiektu 
• Wizja lokalna 
• Wytyczne Inwestora zadania 
• Mapa do celów projektowych 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane Dz. U z 2003 roku NT 

207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku Dz. U. 

z dnia 16 września 2004 r. 
• Rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień Dz. Urz. WEL 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z 
późniejszymi zmianami zwany „Wspólnym Słownikiem Zamówień” 

• Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego 
 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania robót , które zostaną wykonane w ramach budowy 
„Przebudowa drogi powiatowej ul. Noworudzka i Kościuszki” w Kłodzku. 
 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
  
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w 
zlecaniu wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 
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1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
  
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną obejmują roboty: 

a. Podstawowe 
• MontaŜ nowych słupów oświetleniowych 
• Wykopy pod linię oświetleniową 
• MontaŜ nowych opraw oświetleniowych 
• Układanie kabli zasilających i oświetleniowych 

b. Towarzyszące 
• Geodezyjne wytyczenie trasy kabli 
• Inwentaryzacja powykonawcza 
 

1.3.1 Specyfikacja Techniczna 
 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów 
45311000-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
45311000-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
45316000-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 
 

1.3.2 NiezaleŜnie od postanowień warunków szczególnych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacji technicznej będą stosowane 
przez wykonawcę w języku polskim. 

 
1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inŜyniera 
  
1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz jeden egzemplarz dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej. 
 
1.4.2 Dokumentacja Projektowa 
 
Przetargowa dokumentacja Projektowa będzie zawierać  

• Projekt techniczny 
• Ślepy kosztorys 
• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu umowy, 
będzie zawierać następujące części: 

• Opis techniczny 
• Obliczenia techniczne 
• Mapa do celów projektowych 
• Plan sieci oświetleniowych 
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• Słupy oświetleniowe 
• Oprawy oświetleniowe 
• Uzgodnienia branŜowe 
• Zgody właścicieli na prowadzenie robót 
 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
• Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
• Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
• Projekt organizacji i harmonogram robót 
• Projekt zaplecza technicznego budowy 
 

1.4.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
 
Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu 
ze skali rysunków. Wszystkie roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane 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. 
 
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.  
 
1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

• Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
• Podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
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wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

a. lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b. Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 

2. zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 
3. moŜliwością powstania poŜaru. 
 

1.4.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej 
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
  
1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym niŜ dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte 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 uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonywane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywani napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
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działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
  
1.5 Określenia podstawowe 
 
InŜynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją 
robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez InŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 
 
Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
 
Polecenia InŜyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez InŜyniera w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  
 
2. Materiały  
 
2.1. Źródła pozyskiwania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych na do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez InŜyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznej w czasie postępu robót.  
 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
inŜynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu 
uzgodnionym z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiu zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych niŜ te, dla których zostały zakupione to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nieakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowani materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
InŜyniera.  
 
3. Sprzęt   
 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez InŜyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym umową.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4. Transport 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜeń na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji technicznej, ST i wskazaniach inŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
uŜyte przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań 
materiałów robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
InŜyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

a) część ogólną  
 

1. organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
3. BHP 
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania 

poszczególnych elementów robót 
6. system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
7. wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli   
8. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, pomiarów, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi  
 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
 

1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
kontrolno-pomiarowe 

2. rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i materiałów,      
kruszyw itp. 

3. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

4. sposób i procedurę pomiarów  
5. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom.  
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych . W przypadku gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
pomiarowy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego s ST, moŜna 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
6.4. Raporty i badania 
 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
    
6.5. Badania prowadzone przez InŜyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i 
prowadzenia badania niezaleŜnie od Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych pomiarów lub oprze się na wyłącznie na własnych 
pomiarach. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych pomiarów lub dodatkowych 
badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 
•  aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej  Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi ST 

W przypadku materiałów, dla których te dokumenty są wymagane, kaŜda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokument, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.7. Dokumenty budowy 
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a. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
2. Uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót 
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
4. Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach 
5. Uwagi i polecenia InŜyniera 
6. Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem przyczyny 
7. Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót 
8. Wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 
9. Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegającym ograniczeniom  
10. Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w czasie robót 
11. Inne istotne informacje o przebiegu robót 

 
b. Rejestr obmiaru 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów 

 
c. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych pkt a – b, następujące 
dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
2. Protokół przekazania terenu budowy 
3. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
4. Protokół odbioru robót 
5. Protokoły narad i ustaleń 
6. Korespondencja na budowie 
 

d. Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzonych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do rejestru obmiarów. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenie i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania robót.  
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
 
8. Odbiór robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
2. Odbiorowi częściowemu 
3. Odbiorowi ostatecznemu 
4. Odbiorowi końcowemu 

 
8.1. 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 ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umoŜliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 
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Jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, a w 
konfrontacji z  dokumentacją projektową, ST, i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Obmiaru 
robót dokonuje InŜynier. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zmienne) 
3. Dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginały) 
4. Wyniki pomiarów 
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
6. Rysunki (dokumentacje0 na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, gazowej, energetycznej) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót sieci oświetlenia drogowego 
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8. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

9. Instrukcje eksploatacyjne 
 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
  
8.5. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
 
 
  
 
 
 
  


