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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Budowa Budynku Hali nr 4 wraz z niezbędną infrastruktur ą techniczną realizowana w 

ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum 

Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT” 
 

 

Lokalizacja ogólna: 

 

  Rzeczpospolita Polska 

  Województwo Podkarpackie 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja szczegółowa: 

 

Powiat Rzeszowski Gmina Trzebownisko, miejscowość Jasionka – działki nr 1867/161, 

1867/162 oraz część działek nr 1867/118 i 1867/163 w Jasionce. 

W/w działki leżą w kompleksie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. 

 

 

1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 

  

1) ZAMAWIAJ ĄCY     

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

35-959 Rzeszów ul. Szopena 51       
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2) PODMIOTY FINANSUJ ĄCE INWESTYCJĘ: 

Projekt pod nazwą „Budowa  Budynku Hali nr 4 wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną 

realizowaną w ramach Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi 

Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT finansowany  jest w 

ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działanie I.3. Wspieranie 

Innowacji. 

W imieniu w/w do działania w zakresie całego procesu inwestycyjnego objętego 

zamówieniem upoważniona jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  

ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów      

3) ORGAN NADZORU BUDOWLANEGO :    

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego    

35- 959 Rzeszów, ul. Batorego 9 

4) PROJEKTANT  

RZESZOWSKA  AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.  

35-959 RZESZÓW, UL. SZOPENA 51     

TEL. 17 85 20 600 

FAX 17 85 20 611 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: 

       PB - projekt budowlany,  

       PW - projekt wykonawczy, 

       PR – przedmiar robót, 

        STO  i SST – ogólna i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania 

 i odbioru robót budowlanych 

   

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA           

1.3.1 Ogólny zakres robót  

1) Budynek Hali nr 4 

Budynek zlokalizowany jest na działkach nr 1867/161, 1867/162 w Jasionce, gmina 

Trzebownisko, Powiat Rzeszowski. 

W/w działki leżą w kompleksie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, 

Strefa S1. 

Zaprojektowany obiekt Hala nr 4 składa się z dwóch oddylatowanych części, 

powiązanych funkcjonalnie. Są to: 

• Jednokondygnacyjna część produkcyjno –badawcza 
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• Trzykondygnacyjna część socjalno – biurowa, z dwukondygnacyjnym łącznikiem.  

Obie część łączą się pod kątem prostym w układ o kształcie litery L. Część produkcyjno 

– badawcza mieści trzynaście samodzielnych jednostek. Cztery jednostki instalacyjne 

przygotowane są do zamontowania sprzętu laboratoryjnego i prowadzenia prac badawczych i 

produkcyjno-badawczych.  

Jest to całkowicie samodzielna, wolnostojąca, jednokondygnacyjna hala produkcyjno-

badawcza z dwu- i trzykondygnacyjną częścią socjalno-biurową. Kompozycja 

prostopadłościennych brył obiektu ma prostą formą architektoniczną. Płaskie pogrążone dachy 

przysłonięte są attyką ścian zewnętrznych. 

Zaprojektowana część produkcyjno-badawcza to stalowa hala dwunawowa na rzucie 

prostokąta z dwuspadowym dachem pogrążonym o spadku ok. 5%. Układ konstrukcyjny – 

poprzeczny. Nośne elementy stanowią dwa dźwigary kratowe oparte przegubowo na głównych 

słupach, sztywno zamocowanych na trzpieniach żelbetowych stóp fundamentowych. Przykrycie 

dachu hali zaproponowano z blachy trapezowej, zaizolowanej wełną mineralną i pokrytej papą 

asfaltową. Zewnętrzna obudowa ścian – mieszana – komponowana ze stalowych płyt 

warstwowych w układzie pionowym oraz płaszczyzn żelbetowych ścian 3-warstwowych. 

Stropy monolityczne żelbetowe wylewane na budowie. 

Stropodach żelbetowy niewentylowany dwuspadowy ze spadkiem ok. 4% w kierunku osi 

budynku. Spadek dachu kształtują płyty z twardej wełny mineralnej, pokryte papą asfaltową. 

Budynek hali wyposażony jest w instalację wodociągową (woda zimna, ciepła i p.poż); 

wewnętrzną kanalizację sanitarną i deszczową, instalację c.o. i c.t. z kotłownią gazową, 

instalację gazu ziemnego, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje 

elektryczne podstawowe, technologiczne i specjalistyczne.  

1. Parametry techniczne budynku Hali nr 4 

� Kubatura brutto części produkcyjno-badawczej  - 21 058,00 m3 

� Kubatura brutto części socjalno-biurowej  - 9 604,00 m3 

� Powierzchnia netto      - 4 834,95 m2 

� Powierzchnia użytkowa     - 3 910,00 m2 

� Długość x szerokość część produkcyjno-badawczej - 85,13x34,25 m 

� Długość x szerokość część socjalno-biurowej  - 48,75x20,35 m 

� Max wysokość       -         11,98 m 

� liczba kondygnacji części produkcyjno-badawczej -         1  

� liczba kondygnacji części produkcyjno-badawczej -         2 i 3  
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2. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu 

� przyłącz wodociągowy φ90     - 9,50 mb 

� przyłącz kanalizacji sanitarnej  φ160  mm    - 63,40 mb 

� studzienki PE Ø 160/1000 mm     - 3 szt. 

� studzienki PVC Ø 200/425 mm     - 1 szt. 
� przyłącz kanalizacji deszczowej „DC” φ315 mm   - 37,00 mb 

� studzienka PE 1000 Ø315/1000 mm    -  1 szt. 

� kształtka siodłowa  Ø1600/315 mm    -  1 szt. 

� przyłącz kanalizacji deszczowej „DB” Ø200; Ø250; 

Ø400  i Ø315 mm        -        440,50 mb 

• studzienka żelbetowa Ø1200 mm    - 9 szt. 

• studzienka PE 1000 Ø200/1000 mm    -  3 szt. 

• studzienki PE Ø250/1000 mm     -  6 szt. 

• studzienki PE Ø315/1000 mm     -  3 szt. 

• kształtka siodłowa Ø1600/400 mm    - 1 szt. 

� przyłącz sieci gazu ziemnego  φ180x10,3mm   - 139,5 mb 

� oświetlenie terenu – kabel YKY 3x4mm2 – l=86m, oprawy parkowe na słupach 

h=3,0m         – szt.6  

�  kabel YKY 3x6mm2 – l=193m, słupki oświetleniowe h=0,6m – szt.17 

� kanalizacja teletechniczna jednootworowa – l=19m, studnie kablowe – szt.2 

� komunikacja  

− powierzchnia dróg, parkingów i placów  - 4 300,00 m2 

− powierzchnia placów, chodników i dojść  -     682,63m2

 pieszych oraz utwardzonych opasek wokół ścian 

zewnętrznych budynków    - 1 045,00 m2 

− pow. terenów zielonych     - 4 009,00 m2 

− powierzchnia zjazdu     -    400,00 m2 

 

2) Zjazd publiczny – zlokalizowany na części działek nr 1867/118 i 1867/163 w Jasionce. 

Wjazd na teren inwestycji będzie zapewniony poprzez projektowany zjazd publiczny z 

drogi wojewódzkiej nr 869 Droga 19 – Droga 9 w km  3+191. Ukształtowanie sytuacyjne 

i wysokościowe zjazdu przewiduje również planowaną rozbudowę drogi wojewódzkiej. 
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nie zmieni dostępności dla użytkowników planowanej 

inwestycji. 

3) Ogrodzenie terenu 

Wykonanie ogrodzenia ternu z bramą wjazdową, chodnika oraz przyłącza 

policznikowego do sterowania bram wjazdowych i furtek realizowanych w ramach 

inwestycji „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi 

Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT” w miejscowości 

Jasionka, gm. Trzebownisko na działkach nr ewid. gruntów 1867/161; 1867/162; 

1867/185. Ogrodzenie o wysokości ok 170 cm będzie kontynuacją ogrodzenia Inkubatora 

Technologicznego PPNT. 

Elementy ogrodzenia: 

• Fundamenty pod słupy ogrodzeniowe – betonowe 30x30 cm i 40x40 cm; 

• Słupki – stalowe z profili zamkniętych 60x60 cm; 

• Deski cokołowe – betonowe prefabrykowane o wymiarach 25x min.6 cm, dł. 300 cm; 

• Wszystkie elementy wykończeniowe i montażowe – systemowe 300 x 145 cm 

Chodnik z kostki betonowej szerokości 2,50 m z zewnętrznymi obrzeżami, ułożony na 

zagęszczonej podbudowie piaskowej. 

4) Roboty rozbiórkowe 

Wykonanie robót rozbiórkowych na działce nr ewid. gruntów 1867/161 w Jasionce, gm. 

Trzebownisko. Roboty polegać będą na wyburzeniu obiektu po byłej hydroforni, 

aktualnie zdewastowanej, pozbawionej instalacji i wyposażenia technologicznego. 

Wysokość obiektu       -  3 m 

Wymiary w rzucie        -  7,5 x 9,0 m 

Ściany wykonane z cegły, strop betonowy, bez okien. Piwnica betonowa o głębokości 

2,5m przykryta ziemią, wymiary w rzucie 8 x 6m. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wg dokumentacji projektowej.     

1.3.2 Rodzaje występujących robót według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień  
 
45111200-0; 45223500-1; 45262522-6; 45320000-6; 45223110-0; 45430000-0; 45261210-9; 
45421100-5; 45421141-4; 45410000-4; 45442100-8; 45432110-8; 45421146-9; 45451200-5; 
45233260-9; 45342000-6;  45331100-7; 45320000-6; 45321000-3; 45331110-0; 45333000-0; 
45332000-3; 45111100-9; 45100000-8; 45111213-4; 45112210-0; 45111230-9; 45111240-2; 
45231300-8; 45247270-3; 45247270-3; 45233140-2; 45231100-6; 45231110-9; 45231220-3; 
45232000-2; 45233140-2; 45310000-3; 45311200-2; 45317300-5; 45317200-4; 45312100-8; 
45317000-2; 45231400-9; 45316100-6; 45314300-4; 45314320-0; 45331210-1; 45331220-4; 
45333000-0; 45111200-0; 45233120-6 
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1.3.3. Wykaz dokumentacji projektowej 

I. PROJEKTY BUDOWLANE   
   

1. Projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 
Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego – III etap” Budynek „Hala nr 4” z 
towarzyszącą infrastrukturą techniczną (instalacjami i urządzeniami 
budowlanymi) na działkach nr 1867/161 i 1867/162 w Jasionce wraz ze 
zjazdem na części działek nr 1867/118 i 1867/163 w Jasionce  
– Budynek  Hala nr 4” 
 

2. Projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 
Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego – III etap” Budynek „Hala nr 4” z 
towarzyszącą infrastrukturą techniczną (instalacjami i urządzeniami 
budowlanymi) na działkach nr 1867/161 i 1867/162 w Jasionce wraz ze 
zjazdem na części działek nr 1867/118 i 1867/163 w Jasionce  
- Zjazd z drogi  wojewódzkiej nr 869 – Droga 19 – Droga 9 w km 
3+191 strona prawa 
 

II. PROJEKTY WYKONAWCZE 
1.  Architektura 
2.  Konstrukcja 
3.  Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t. wraz z kotłownią gazową 
4.  Wewnętrzna instalacja gazowa 
5.  Wewnętrzna instalacja wod-kan 
6.  Wentylacja i klimatyzacja  
7.  Sprężarkownia wraz z instalacją sprężonego powietrza 
8.  Przyłącza sanitarne 
9.  Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego gazociągu średniego ciśnienia 

(do o,5 MPA) na odcinku G1 ÷ G2 w związku z rozbudową Inkubatora 
Technologicznego z Centrum obsługi PPNT w Jasionce – III etap 
budynek Hala nr 4 

10.  Stacja transformatorowa 15/0,4 kV 2 x 630kVA 
11.  Instalacje elektryczne podstawowe 
12.  Instalacja okablowania strukturalnego 
13.  System sygnalizacji pożaru (SSP) 

Instalacja oddymiania pożarowego 
Instalacja telewizji dozorowej (CCTV) 

14.  Oświetlenie terenu 
Kanalizacja teletechniczna 
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego  

15.  Drogi i ukształtowanie terenu 
16.  Posadowienie pojemników na odpady 
17.  Ogrodzenie 

III. Przedmiary robót 
1.  Roboty budowlane 

1.1. część socjalno-biurowa 



 10

1.2. część produkcyjno-badawcza 

1.3. elementy zewnętrzne 

2.  Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t. z kotłownią gazową 
3.  Wewnętrzna instalacja gazowa 
4.  Wewnętrzna instalacja wod-kan 
5.  Wentylacja i klimatyzacja 
6.  Sprężarkownia i  instalacja sprężonego powietrza 
7.  Przyłącza sanitarne 
8.  Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego gazociągu średniego ciśnienia 

(do o,5 MPA) na odcinku G1 ÷ G2 w związku z rozbudową Inkubatora 
Technologicznego z Centrum obsługi PPNT w Jasionce – III etap 
budynek Hala nr 4 

9.  Stacja transformatorowa 15/0,4 kV 2 x 630kVA 
10.  Instalacje elektryczne podstawowe 
11.  Instalacja okablowania strukturalnego 
12.  System sygnalizacji pożaru (SSP) 

Instalacja oddymiania pożarowego 
Instalacja telewizji dozorowej (CCTV) 

13.  Oświetlenie terenu 
Kanalizacja teletechniczna 
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego  

14.  Drogi i ukształtowanie terenu 
 

IV. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
1.  Robót budowlanych 

1.1 część socjalno-biurowa 

1.2 część produkcyjno-badawcza 

1.3 elementy zewnętrzne 

2.  Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t.  
3.  Kotłownia gazowa 
4.  Wewnętrzna instalacja gazowa 
5.  Wewnętrzna instalacja wod-kan 
6.  Wentylacja i klimatyzacja 
7.  Sprężarkownia i  instalacja sprężonego powietrza 
8.  Przyłącza sanitarne 
9.  Przebudowa i zabezpieczenie istniejącego gazociągu średniego ciśnienia 

(do o,5 MPA) na odcinku G1 ÷ G2 w związku z rozbudową Inkubatora 
Technologicznego z Centrum obsługi PPNT w Jasionce – III etap 
budynek Hala nr 4 

10.  Stacja transformatorowa 15/0,4 kV 2 x 630kVA 
11.  Instalacje elektryczne podstawowe 
12.  Instalacja okablowania strukturalnego 
13.  System sygnalizacji pożaru (SSP) 

Instalacja oddymiania pożarowego 
Instalacja telewizji dozorowej CCTV) 

14.  Oświetlenie terenu 
Kanalizacja teletechniczna 
Zabezpieczenie istniejących uzbrojenia podziemnego 

15.  Drogi i ukształtowanie terenu 
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18.  STO Wymagania ogólne 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń 
(równoważnych) niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem 
zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 

1.4. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.4.1.  Prawo i język 

Realizacja zadania (budowy) będzie zgodna z wymaganiami obowiązującego prawa w 

Rzeczypospolitej Polskiej. Językiem realizacji (budowy) jest język polski. Językiem 

porozumiewania się pomiędzy stronami jest język polski. Wszelkie dokumenty 

wynikające z realizacji (budowy) będą tworzone w języku polskim. 

1.4.2. Wykonawca robót budowlanych może zatrudnić zagraniczny personel, który niezbędny 

jest do wykonania robót pod warunkiem przestrzegania prawa, decyzji administracyjnych 

i zarządzeń obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie koszty, opłaty i 

jakiekolwiek wydatki, które zostaną poniesione przez Wykonawcę, włączając wszelkiego 

rodzaju ubezpieczenia, opłaty medyczne i administracyjne, urlopy i wszystkie inne 

koszty  wynikające z realizacji  (budowy) zadania uważa się za włączone i objęte przez 

Wykonawcę w kwocie brutto podanej w ofercie i określonej w umowie na wykonanie 

przedmiotowego zadania pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

1.4.3. Organizacja finansowania przez zamawiającego. 

Zamawiający posiada środki finansowania zadania, które umożliwi ą zapłatę Wykonawcy 

kwotę brutto określoną w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym i na 

warunkach określonych w tej umowie. 

1.4.4. Żadne działania Wykonawcy, szczególnie związane z odcięciem lub zamknięciem dróg 

publicznych i dojazdowych do osób prawnych i fizycznych, wodociągów, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, zasilania elektroenergetycznego, gazu ziemnego, 

telekomunikacji lub innych mediów nie będą rozpoczynane bez pisemnego zezwolenia 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie skutecznie informował  

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  na 7 dni przed w/w zamierzeniami . 

1.4.5. Narady kierownictwa 

Narady kierownictwa nazywane Radami Budowy z udziałem Wykonawcy, Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, organizowane przez Wykonawcę w celu 

dokonania sprawdzenia postępu robót oraz omówienia problemów związanych z 

realizacją zadania odbywać się będą w cyklu co 7 dni (raz w tygodniu) od daty 

rozpoczęcia robót. 
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1.4.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy i jego otoczeniu, metody użyte przy budowie 

oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego 

1.4.7. Zamawiający w terminie określonym umową przekaże protokolarnie Wykonawcy teren 

budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów , dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót (uszkodzone 

lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt). 

1.4.8. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 

projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego, którzy podejmą decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i uzupełnień. 

1.4.9. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z 

dokumentacją projektową  i SST. 

1.4.10. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną realizacji zadania. 

1.4.11. Wykonawca zapewni i wykona oświetlenie terenu (placu) budowy, ogrodzenie, tablice 

informacyjne, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zaplecze administracyjne, 

magazynowe, sanitarno-socjalne oraz inne środki i urządzenia niezbędne do wykonania  

i ochrony robót budowlanych. Koszty w/w zakresu nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są one włączone w cenę umowną realizacji zadania. 

1.4.12. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty i budowle o znaczeniu archeologicznym lub 

geologicznym odkryte na terenie budowy będą uznane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

i Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku takich 

poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w harmonogramie robót 

wówczas Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  po uzgodnieniu z Zamawiającym  

i Wykonawcą ustalą wydłużenie terminu realizacji zadania  i/lub wysokość kwoty o którą 
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należy zwiększyć cenę umowną realizacji zadania  

1.5. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ    

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z SIWZ, dokumentacją 

projektową i instrukcjami oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 

dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego który podejmie działania  

i decyzje w tym zakresie.  

Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wielkości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  

1.5.2. Przed przystąpieniem do robót  instalacyjnych (branży sanitarnej, elektrycznej, 

wentylacyjnej) w pomieszczeniach laboratoryjnych (nr pom. 129) Wykonawca ma 

obowiązek zwrócić się do Zamawiającego w celu uzyskania informacji o szczegółowych 

wymaganiach co do podłączenia przewidywanych urządzeń do poszczególnych instalacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia pisemnych wytycznych Zamawiającego 

w powyższym zakresie. 

1.6. DEFINICJE I SKRÓTY   

Poniżej podaje się najważniejsze definicje i skróty używane w dokumentach wchodzących  

w skład dokumentacji projektowej, procesu budowlanego i poniższych STO i SST : 

1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

Budowlanych Wymagania Ogólne  STO 

2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - SST 

3) Instytut Techniki Budowlanej ITB 

4) Program Zabezpieczenia Jakości PZJ 

5) Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych - bhp 

6) Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 
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a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami  

i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

7) Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 

lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 

tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 

związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, 

wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 

(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  

i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 

się na całość użytkową. 

8) Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w  

szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: drabinki, 

śmietniki. 

d) ogrodzenia 

9) Tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

10) Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego, budowli  

w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

11) Roboty budowlane - należy przez to rozumieć  budowę, a także prace polegające na 

rozbudowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
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12) Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe . 

13) Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

14) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

15) Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą 

na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego. 

16) Dokumentacja projektowa – należy przez to rozumieć następujący zakres – projekt 

budowlany, projekty wykonawcze, Szczegółowe  Specyfikacje Techniczne Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót. 

17) Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  

z załączoną dokumentacją projektową, dziennik budowy, dziennik montażu,  protokoły 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych,  

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne,  

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

18) Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

19) Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości 

20) Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 
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21) Organ samorządu zawodowego- należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

22) Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony  

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

23) Opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

24) Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

25) Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

26) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

27) Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych  

z oceną jakości stosowanych materiałów, wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

28) Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

29) Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone  

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

30) Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  - należy przez to rozumieć wszelkie 
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polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy. 

31) Projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

32) Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  

i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

33) Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

34) Grupy, klasy, kategorie robót należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

35) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach  

i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, częściowych i końcowych, badaniu  

i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

36) Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

37) Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

38) Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CEN ELEC) jako 

standardy europejskie (EN)" lub dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie  
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z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

39) Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

40) Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

41) Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień  publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

42) Aprobata techniczna - dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do 

określonego zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne 

odnoszące się do wymagań podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający 

metody badań potwierdzających te wymagania. 

43) Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi 

wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi. 

44) Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przed-

stawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny  

z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą.  

45) Dyrektywy nowego podejścia - dyrektywy Unii Europejskiej, uchwalone zgodnie  

z zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r.,  

w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji. 

46) Norma - dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną 

jednostkę organizacyjną, ustalający - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - 
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zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub 

ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania  

w określonym zakresie. 

47) Normy zharmonizowane - normy krajowe przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie 

mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery opublikowano  

w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. 

48) Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową 

całość. Do niego zalicza się również odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie 

robót przeznaczone są do zakrycia. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór 

robót zlecony jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). 

49) Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas 

którego następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru końcowego 

dokonuje się sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), 

szczególnie pod kątem ich prawidłowego i bezpiecznego działania. 

50) Odbiór międzyoperacyjny - odbiór, który dotyczy kontroli jakości między kolejnymi 

fazami (etapami) procesu technologicznego wykonywania robót. 

51) Specyfikacja techniczna wyrobu - dokument określający cechy, które powinien mieć 

wyrób lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, 

bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i 

metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu. 

52)  Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób 

wprowadzany do obrotu, określone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach 

Unii Europejskiej innych niż dyrektywy nowego podejścia. 

53) Urządzenie stałe - urządzenie nieruchome przymocowane do podłoża lub dowolnej innej 

konstrukcji stałej. 

54) Zasadnicze wymagania - wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do 

obrotu, określone w dyrektywach nowego podejścia. 

55) Sieć wodociągowa (wodociąg) - sieć połączonych rurociągów służących do 

przesyłania i rozprowadzania wody wraz z obiektami inżynierskimi. 
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56) Przyłącze - odcinek wodociągu od wodociągu głównego (rozdzielczego) zasilający 

obiekt od zasuwy na odgałęzieniu do wodomierza. 

57) Przykrycie - osłona ułożona nad wodociągiem w celu ochrony przed mechanicznym 

uszkodzeniem od góry. 

58) Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

59) Studzienka ściekowa uliczna - urządzenie do odbioru ścieków opadowych 

spływających do kanału z powierzchni terenu. 

60) Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącej do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod 

przeszkodą terenową. 

61) Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub 

dna studzienki. 

62) Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

63) Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek 

rewizyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 

64) Przykanalik - kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej z siecią 

kanalizacji deszczowej lub sanitarnej. 

65) Pozostałe definicje w SST opracowań branżowych 

2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA   

2.1.Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń    

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych, branżowych 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(SST). Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle 

produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 

badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. To 

samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
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udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie 

materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych  

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 

wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy wszystkich materiałów  

i urządzeń, materiałów lokalnych. Za ich ilość, jakość, składowanie, zabezpieczenie przed 

utratą parametrów techniczno-jakościowych oraz dozorowanie  odpowiada Wykonawca. 

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów  będą formowane w hałdy  

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 

2.2.Kontrola materiałów i urządzeń   

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego   

jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego  

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego   jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez  Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego , Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 

do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 

robót.   

2.3. Atesty materiałów i urządzeń.   

W przypadku materiałów, dla których w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający  

w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
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dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego .  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w  dowolnym  czasie. W przypadku gdy 

zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  

Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  za niezgodne ze 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 

Wykonawcę z placu budowy. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych  z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone 

lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , będzie wykonany na własne 

ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

zostaną przez Wykonawcę usunięte (wywiezione) z terenu budowy na jego koszt. 

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Koszty składowania, 

zabezpieczenia i dozorowania stanowią koszt Wykonawcy. 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych    

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego  na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 

materiału lub urządzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany  

i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. SPRZĘT   

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko naturalne. Sprzęt 

używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia 

jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego .  

Liczba  i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót.   

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

Jeżeli projekt wykonawczy lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany 

sprzęt do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.   

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy  

i BHP zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz 

wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , w terminach wynikających  

z harmonogramu robót. 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające tym warunkom, będą przez 

Wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
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oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT     

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

5.1.Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

1. Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

 opisowej i graficznej, 

2. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ), 

3. Projekt organizacji budowy, 

4. Szczegółowy harmonogram realizacji  i finansowania, 

5. Program Zapewnienia Jakości.    

5.2.Ogólne zasady wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem budowlanym, projektem 

wykonawczym, wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST i STO), 

Programu Zapewnienia Jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  

i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego .   

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 

w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy 

sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez  Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego  nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 
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zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 

przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również  

w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca  

w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 

przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie 

wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały 

uwzględnione w kosztach jednostkowych robót, przy uwzględnieniu warunków gruntowo-

wodnych oraz okresu realizacji inwestycji, 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także  

w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  będą wykonywane nie później niż  

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

UWAGA: 

Zgodnie z pukt. 1.4.4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót polegających na wpięciu 
(wcięciu) się do istniejącej i czynnie eksploatowanej sieci wod-kan, elektrycznej, gazu 
ziemnego, telekomunikacyjnej uzgodni pisemnie termin i zasady wykonania w/w zakresu 
robót z RARR S.A. w Rzeszowie Centrum Zarządzania PPNT. Powyższe pozwoli na 
organizacyjne przygotowanie podmiotów działających  w Inkubatorze Technologicznym do 
planowanych przerw w dostawie mediów z powyższego zakresu uzbrojenia terenu. 

5.3.      Teren budowy    

5.3.1. Charakterystyka terenu budowy   

 Szczegółowa charakterystyka terenu budowy została podana w projekcie 

zagospodarowania działek stanowiącym integralną część Projektu Budowlanego. 

5.3.2.  Przekazanie terenu budowy     

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w warunkach umowy. Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do 

prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 
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1. Określenie granic budowy 

2. Niezbędne dane geodezyjne 

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1. Kompletną dokumentację projektową wykonawczą, przedmiary robót oraz Szczegółowe   

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST i STO - w 2 

egzemplarzach. 

2. Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 

3. Projekt budowlany z decyzjami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami, opiniami 

– opracowany zgodnie z wymaganiami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

4. Dokumentację geologiczno-inżynierską  

5. Dziennik budowy oraz dziennik montażu 

5.3.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy    

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji robót, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu  na drodze wojewódzkiej nr 

869 oraz drogach wewnętrznych PPNT. Obowiązkiem i kosztem Wykonawcy jest uzyskanie 

warunków dostawy wody, energii elektrycznej, podłączenia do sieci telekomunikacyjnej oraz 

ich wykonania na potrzeby realizacji budowy. 

Wywóz nieczystości sanitarnych, odpadków itp. Stanowi koszt Wykonawcy. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt ich wykonania, zainstalowania  

i eksploatacji ponosi Wykonawca. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . 

Przed rozpoczęciem robót poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu 

w sposób ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego . Wykonawca umieści, w miejscach  

i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , tablice informacyjne zgodnie 

z Zarządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994r. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  

i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres materiały, urządzenia lub ich elementy będą utrzymane  

w sposób satysfakcjonujący Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Może on wstrzymać realizację 

robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 

niezbędne, tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi teren 

budowy, w sposób uzgodniony z Właścicielem (Zarządcą) 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.       

5.3.4.  Ochrona własności i urządzeń     

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych 

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.   

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone  

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi 

konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 

Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  o zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny administracyjnie i finansowo za jakiejkolwiek szkody, 

spowodowane przez jego działania, w instalacjach  i urządzeniach naziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

5.3.5.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót   

 W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
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przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.  

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 

sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 

ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 

innych osób fizycznych i prawnych występujących na tym terenie i jego otoczeniu w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością, 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1. lokalizację składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem cieków wodnych i wód gruntowych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

5.3.6.  Ochrona przeciwpożarowa    

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach,  maszynach i pojazdach 

oraz składach, pomieszczeniach  administracyjnych, sanitarno-socjalnych, pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Koszty zabezpieczenia p.poż. obciążają Wykonawcę. 

5.3.7.  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w dokumentacji projektowej nie 

będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 

być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
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bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 

dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

5.3.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów     

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót i uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz zarządzających drogami . Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone do eksploatacji. Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

5.4. Projekt organizacji robót  

Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót    

 Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego   do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram realizacji  i finansowania, 

3) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

4) Program Zapewnienia Jakości. 

5.4.1.   Projekt organizacji robót    

 Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany 

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 

zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, finansowe, ludzkie 

i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz harmonogramem robót i finansowania. Projekt Organizacji Robót powinien 

zawierać: 

1. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

2. projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

3. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
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elementów robót zgodnie z punktem 6.1. 

5..4.2.  Szczegółowy harmonogram realizacji i finansowania    

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w SIWZ oraz umowie.   

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. 

Termin przekazania Zamawiającemu w/w harmonogramu do 14 dni od podpisania umowy. 

 

5.4.3.  Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia    

 W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym 

celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy -

Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

5.5. DOKUMENTY BUDOWY  

5.5.1. Dziennik budowy    

 Dziennik Budowy jest obowiązującym dokumentem Budowy prowadzonym przez 

Kierownika Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy do Dziennika Budowy 

będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 

ludzi oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do Dziennika Budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko  

i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne  

i dokonywane w porządku chronologicznym. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego .  

W szczególności w Dzienniku Budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

1. Data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy. 

2. Dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 

3. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  dokumentów wymaganych 



 31

w p.5.3.2, przygotowanych przez Zamawiającego. 

4. Daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót. 

5. Postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót. 

6. Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach. 

7. Komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

8. Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  

z polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

9. Daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych. 

10. Wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy. 

11. Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających  

z warunków klimatycznych. 

12. Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej. 

13. Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót. 

14. Dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 

15. Inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia lub propozycje wpisane do Dziennika Budowy przez Wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego . Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , wpisane do Dziennika 

Budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do 

nich odnosi. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  jest także zobowiązany przedstawić swoje 

stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w Dzienniku Budowy.    

5.5.2. Inne Dokumenty    

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

uzgodnionej formie w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

5.5.3.  Inne istotne dokumenty budowy     

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 5.5.1. i 5.5.2., dokumenty budowy 

zawierają też: 

1. Dokumenty wchodzące w skład umowy, w tym dokumentacja projektowa; 
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2. Pozwolenie na budowę ; 

3. Protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy ; 

4. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno 

prawne; 

5. Instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

6. Protokoły odbioru robót, 

7. Opinie ekspertów i konsultantów, 

8. Korespondencja dotycząca budowy.       

5.5.4.  Przechowywanie dokumentów budowy    

 Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  oraz upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego  

w dowolnym czasie i na każde żądanie. W/w dostępne będą także Przedstawicielom Unii 

Europejskiej dokonującym kontroli realizacji inwestycji. 

5.6.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

5.6.1. Informacje ogólne    

W trakcie trwania Budowy i przed zakończeniem robót, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia, na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , następujących dokumentów: 

1. Rysunków roboczych – jeżeli takie występują w trakcie realizacji Budowy; 

2. Aktualizacji szczegółowego harmonogramu realizacji  i finansowania ; 

3. Dokumentacji powykonawczej ; 

4. Instrukcji montażu, eksploatacji i konserwacji w zakresie urządzeń i wyposażenia  

z zakresu przedmiotu umowy. 

Wszystkie dokumenty składane do  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  i Zamawiającego winny 

być oznaczone logo przedmiotowej inwestycji. 

5.6.2.  Aktualizacja szczegółowego harmonogramu robót i finansowania   

Możliwości przerobowe Wykonawcy, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym umową. 

Przedłożony przez Wykonawcę – jak w pkt. 5.4.2. Szczegółowy harmonogram robót i 

finansowania – jeżeli z uzasadnionych przyczyn będzie wymagana jego aktualizacja i uzyska on 
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akceptację Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego , zaczyna obowiązywać po 

jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

5.6.3.  Dokumentacja powykonawcza    

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 

najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 

robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego .   

5.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń    

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót po 4 egzemplarze instrukcji eksploatacji 

i konserwacji oraz kart gwarancyjnych urządzeń i wyposażenia z zakresu przedmiotu umowy. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniające całość urządzenia, układów sterujących, 

zasilających oraz schematów połączeniowych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.   Program Zapewnienia Jakości    

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 

Program Zapewnienie Jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inżyniera. Program Zapewnienia 

Jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizacje wykonywania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania   jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

ustawienia    mechanizmów    sterujących,    a    także    wyciąganych    wniosków     

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
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przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i 

załadunku materiałów a także rodzaje i ilość  środków transportu. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu i przechowywania na budowie 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

6.2. Zasady kontroli jakości robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 

zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i   Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa stwierdzające, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm . 

6.3. Badania i pomiary. 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
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akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi wykonawca. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  Dla celów kontroli 

jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc. 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ,  po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 

materiałów z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie 

dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę . 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 

które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą lub 

b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

c) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 

z 1998 r. (Dz. U. 98/99 z poźn, zm.). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

7.  OBMIAR ROBÓT   

  W przedmiotowej, ryczałtowej umowie o wykonanie robót budowlanych nie 
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obowiązuje obmiar robót. 

Jednakże, gdyby zaistniała uzasadniona potrzeba wykonania obmiaru robót i uzyskała 

akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego to będzie on wykonany wg 

zasad ustalonych pomiędzy stronami realizującymi przedmiot umowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót    

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

e) rozruchowi urządzeń wymienionych w SST branżowych  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu     

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych 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 tego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego . Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . 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 Inwestorskiego . Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego   w zgodności z  dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.    

8.3. Odbiór częściowy    

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego . 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
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odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  i 

Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 

robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych , oraz dokumentów rozruchu urządzeń z 

zakresu przedmiotu umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)    

 Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) protokoły odbiorów częściowych, 

e) recepty i ustalenia technologiczne, 

f) dzienniki budowy,  

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

h)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 i  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

j) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
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     kopie  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej – 4 egz. – wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna 

k) protokoły rozruchu urządzeń wymienionych w SST branżowych 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 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 wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne:   

          Przedmiotowa inwestycja jest realizowana wg umowy ryczałtowej. 

Wykonawca przygotowując Ofertę, w zgodności z ustaleniami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, określa w Ofercie cenę brutto wykonania zamówienia wg następującego schematu 

jej wykonania: 

 

 



 39

 

 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie elementy wynikające z materiałów, 

dokumentów i informacji zawartych w SIWZ oraz informacji uzyskanych przez Wykonawcę na 

etapie przygotowania Oferty dla przedmiotowego zakresu robót budowlanych.  

9.2. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji Zaplecza budowy – obciążają Wykonawcę. 

 

10. Promocja wykonania przedmiotu umowy 

10.1. Zgodnie z zasadami promocji projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 
Projekt Budowlany, 
Projekty Wykonawcze, 
Przedmiary Robót, Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych 
 (Ogólna i Szczegółowe) 

ZESTAWIENIE RODZAJOWE KOSZTÓW  
ROBÓT WYKONANIA ZADANIA  

Budowa budynku Hali nr IV wraz z niezbędną 
infrastrukturą realizowanej w ramach Rozbudowy 

Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum 
Obsługi PPNT 

OGÓŁEM CENA BRUTTO 
OFERTY 

 
UMOWA RYCZAŁTOWA 

 

SIWZ 
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Polski Wschodniej oznaczeniu o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej podlegają  

wszelkie dokumenty dotyczące realizacji projektu (przedmiotu umowy). 

Dokumenty powinny być oznaczone wszystkimi obowiązującymi elementami tj. emblematem 

UE, odwołaniem słownym do UE, odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, logo PORPW. 

Do w/w dokumentów zalicza się korespondencję pomiędzy: 

• Zamawiającym a wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego 

• wykonawcą a inspektorem nadzoru i zamawiającym 

• Wykonawcą a podwykonawcami, dostawcami materiałów i wyposażenia, 

jednostkami administracji państwowej i samorządowej 

• protokoły odbioru robót 

Dokumenty finansowe – faktury, rachunki i inne dokumenty finansowo-księgowe nie muszą być 

oznaczone. 

10.2. Tablica informacyjno-promocyjna 

Koszt wykonania i zainstalowania 2 tablic informacyjno-promocyjnych  przedmiotowej budowie 

w ramach RPO obciąża Wykonawcę  

Wzór tablicy informacyjnej poda Zamawiający.     

11. KONTROLA I AUDYT PRZEZ ORGANY WSPÓLNOTY 

a) Wykonawca zezwoli Komisji europejskiej, Europejskiemu Biuru ds. Walki z 

Przestępstwami Finansowymi oraz Europejskiemu Trybunałowi Rozrachunkowemu na 

przeprowadzenie kontroli poprzez badanie dokumentów lub kontrolę wybiórczą i na 

przeprowadzenie pełnego audytu, jeśli zajdzie taka konieczność, na podstawie 

dodatkowych sprawozdań, dokumentów księgowych i wszystkich innych dokumentów 

związanych z finansowaniem Projektu. 

Inspekcje takie mogą mieć miejsce do 5 lat po ostatecznej płatności. 

b) Ponadto, Wykonawca pozwoli Europejskiemu Biuru ds. Walki z Przestępstwami 

Finansowymi na przeprowadzenie kontroli i sprawdzeń wyrywkowych, zgodnie z 

procedurami określonymi  w prawodawstwie Wspólnot Europejskich, dotyczących 

ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich  przeciwko oszustom i innym 

nieprawidłowościom. 

c) W tym celu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni dostęp personelowi  i 
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przedstawicielom Komisji Europejskiej, europejskiego Biura ds. Walki z Przestępstwami 

Finansowymi oraz Europejskiego Trybunału Rozrachunkowego do Terenu Budowy i 

miejsc, w których znajdują się wszystkie dokumenty i bazy danych dotyczące 

technicznego i finansowego zarządzania Projektem, oraz do podjęcia wszelkich kroków 

ułatwiających im pracę. 

Dostęp udzielony przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki 

z Przestępstwami Finansowymi oraz Europejskiego Trybunału Rozrachunkowego 

opierać się będzie na poufności i poszanowaniu stron trzecich, nie naruszając 

obowiązków wobec prawa publicznego, któremu podlegają. Dokumenty muszą 

pozostawać łatwo dostępne i archiwizowane tak, aby ułatwić ich sprawdzenie,  

a Wykonawca musi powiadomić Instytucję Kontraktującą  o dokładnym miejscu ich 

przetrzymywania. 

d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Komisji Europejskiej, na żądanie dowodów 

pomocniczych dotyczących warunków, w jakich Kontrakt jest wykonywany. Komisja 

może dokonać wszelkiej takiej kontroli dokumentów lub innej inspekcji na miejscu , 

jakie uzna za konieczne, aby doprowadzić do zalezienia dowodów w przypadkach 

domniemanych nadzwyczajnych wydatków handlowych. 

e) Wykonawca gwarantuje, że prawa Komisji Europejskiej , Europejskiego Biura ds. Walki 

z Przestępstwami Finansowymi oraz Europejskiego Trybunału Rozrachunkowego do 

przeprowadzenia audytów, kontroli i sprawdzeń będą również stosowane, na tych 

samych warunkach i według tych samych zasad, jak określone w niniejszej klauzuli, w 

stosunku do każdego Podwykonawcy czy jakiejkolwiek innej strony korzystającej z 

funduszy Wspólnot Europejskich. 

f) Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. Uprawnione instytucje 

mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie 

uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonania Kontraktu. 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich 

prośbę , wszelki dokumenty wykonania Kontraktu. 

 

 

 


