


2 

 

 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

 

Zawartość: 

STWiORB 00  Wymagania ogólne 

ST-01  Wykonanie przyłączy 

ST-02  Montaż agregatu prądotwórczego 

 

 



3 

 

SPIS TREŚCI 

STWIORB 00  WYMAGANIA OGÓLNE .................................................................................................. 6 

1 WYMAGANIA PODSTAWOWE ........................................................................................................ 7 

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA ....................................................................................................................... 7 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB .................................................................................................... 7 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST .......................................................................................................... 7 
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE.............................................................................................................. 7 
1.5 PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ........................................................................... 10 
1.5.1 TEREN BUDOWY ......................................................................................................................... 10 
1.5.2 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z POSTANOWIENIAMI UMOWY ...................................................................... 10 
1.5.3 BEZPIECZEŃSTWO ROBÓT........................................................................................................... 10 
1.5.4 OCHRONA ŚRODOWISKA ............................................................................................................. 11 
1.5.5 ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY .................................................................. 12 
1.5.5.1 UWAGI OGÓLNE .......................................................................................................................... 12 
1.5.5.2 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ............................................................................ 12 
1.5.5.3 BEZPIECZEŃSTWO I WYPOSAŻENIE BHP ..................................................................................... 12 
1.5.5.4 OTWARTE WYKOPY/ KOMORY .................................................................................................... 12 
1.5.5.5 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .................................................................................................. 12 
1.5.5.6 PIERWSZA POMOC ....................................................................................................................... 13 
1.5.5.7 POSTĘPOWANIE W RAZIE NAGŁYCH KONIECZNOŚCI .................................................................... 13 
1.5.5.8 DOSTĘP DLA SŁUŻB SZYBKIEGO REAGOWANIA ........................................................................... 13 
1.5.6 ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH ..................................................... 13 
1.5.7 ZAPLECZE BUDOWY ................................................................................................................... 13 
1.5.8 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z NORMAMI.................................................................................................. 14 
1.5.9 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW ...................................................................... 14 
1.5.10 HARMONOGRAM ROBÓT ............................................................................................................ 14 
1.5.11 POZWOLENIA, KONCESJE I ZATWIERDZENIA ................................................................................ 14 
1.5.12 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW ................................................................................... 14 
1.5.13 OCHRONA STANU TECHNICZNEGO WŁASNOŚCI OBCEJ ................................................................. 14 
1.5.14 WYMAGANE DOKUMENTY WYKONAWCY, POZWOLENIA I UZGODNIENIA.................................... 15 
1.5.14.1 HARMONOGRAM ROBÓT ......................................................................................................... 15 
1.5.14.2 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ........................................................................................ 15 
1.5.15 RAPORTY O POSTĘPIE ................................................................................................................. 16 
1.5.16 DOKUMENTACJA BUDOWY ......................................................................................................... 16 
1.5.17 NARADY KOORDYNACYJNE ........................................................................................................ 16 
1.5.18 UBEZPIECZENIA .......................................................................................................................... 17 
1.5.19 NADZÓR ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNĄ ................................................................... 17 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ................................................... 17 

2.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE ........................................................................................................... 17 
2.1.1 OCHRONA PRZED KOROZJĄ ......................................................................................................... 17 
2.2 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM ........................................................................... 17 
2.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ .................................................... 18 
2.4 KWALIFIKACJE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ .............................................................. 18 
2.5 ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW ITP. ................................................................................ 18 
2.6 USŁUGI SPECJALISTÓW - PRACOWNIKÓW PRODUCENTÓW ............................................................... 18 
2.7 SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE .................................................................................................... 19 

3 ŚRODKI TRANSPORTU ................................................................................................................... 19 

4 WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................................... 19 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ................................................................ 19 
4.2 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z UMOWĄ......................................................................................................... 19 
4.3 WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI ............................................................................................... 20 

5 KONTROLA JAKOŚCI ..................................................................................................................... 20 



4 

 

5.1 PRÓBY, BADANIA I POMIARY ........................................................................................................... 20 
5.2 RAPORTY Z BADAŃ ......................................................................................................................... 20 
5.3 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU .................................................................. 20 
5.4 DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI .............................................................................................. 20 
5.5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY ................................................................................. 21 

6 OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................... 21 

6.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT ................................................................................................ 21 
6.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW ...................................................................... 21 
6.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY ................................................................................................ 21 
6.4 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU .............................................................................................. 21 

7 ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................ 22 

7.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU ........................................................... 22 
7.2 ODBIÓR CZĘŚCIOWY ....................................................................................................................... 22 
7.3 ODBIÓR KOŃCOWY, SZKOLENIA ...................................................................................................... 23 
7.3.1 WYMAGANIA OGÓLNE ................................................................................................................ 23 
7.3.2 ZAKRES I ETAPY ODBIORU KOŃCOWEGO .................................................................................... 23 
7.3.3 RAPORT Z ODBIORU KOŃCOWEGO .............................................................................................. 24 

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................................ 24 

8.1 USTALENIA OGÓLNE ....................................................................................................................... 24 
8.2 CENA JEDNOSTKOWA ..................................................................................................................... 24 

9 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH ..................................................................... 25 

ST-01 WYKONANIE PRZYŁĄCZY ......................................................................................................... 28 

1 WPROWADZENIE ............................................................................................................................. 29 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI .............................................................................................................. 29 
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ................................................................................ 29 
1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE ............................................................................................................ 29 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ............................................................................ 29 

3 SPRZĘT ................................................................................................................................................ 29 

4 ŚRODKI TRANSPORTU ................................................................................................................... 29 

5 WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................................... 29 

6 UKŁADANIE KABLI NA TRASIE KABLOWEJ ........................................................................... 30 

7 OCHRONA KABLI PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZYMI ......................................... 30 

8 OZNAKOWANIE LINII KABLOWYCH......................................................................................... 31 

9 UKŁADANIE KABLI W ZIEMI ....................................................................................................... 31 

10 SKRZYŻOWANIE I KOLIZJE ..................................................................................................... 32 

11 PRÓBY MONTAŻOWE ................................................................................................................. 32 

12 ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT ............................................................................................ 33 

12.1 ODBIÓR CZĘŚCIOWY ....................................................................................................................... 33 
12.2 ODBIÓR KOŃCOWY ......................................................................................................................... 33 
12.3 BADANIA ODBIORCZE ..................................................................................................................... 34 
12.4 ROBOTY ZIEMNE ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ..................................... 34 



5 

 

12.5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH 

ELEKTRYCZNYCH ....................................................................................................................................... 35 

ST-02  MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ....................................................................... 36 

1 WPROWADZENIE ............................................................................................................................. 37 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI .............................................................................................................. 37 
1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ................................................................................ 37 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ............................................................................ 37 

3 SPRZĘT ................................................................................................................................................ 37 

4 ŚRODKI TRANSPORTU ................................................................................................................... 37 

5 WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................................................... 37 

5.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY .............................................................................................. 37 
5.2 ROBOTY MONTAŻOWE .................................................................................................................... 38 
5.3 PIERWSZE URUCHOMIENIE AGREGATU ............................................................................................ 38 
5.4 OBSŁUGA AGREGATU ..................................................................................................................... 38 

6 KONTROLA JAKOŚCI ..................................................................................................................... 38 

7 ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................... 38 

8 ROZLICZENIE ROBÓT .................................................................................................................... 38 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STWiORB 00  

Wymagania ogólne 
 

 



7 

 

1 Wymagania Podstawowe 

1.1 Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót realizowanych w ramach zadania „Dokumentacja na wyposażenie 

zaprojektowanej przepompowni P3 w stały agregat prądotwórczy.” 

1.2 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przy zlecaniu i realizacji wyżej wymienionych robót.  

1.3 Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

STWiORB 00  Wymagania ogólne 

ST-01  Wykonanie przyłączy 

ST-02  Montaż agregatu prądotwórczego 

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 

w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość 

techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 

i odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraźnie nie 

zaznaczono, że jest inaczej  przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu; 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego 

stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób 

jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie 

zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Inspektor nadzoru – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która pełni funkcję inspektora 

nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; może również oznaczać osobę Inżyniera w 

rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC; 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) służący do odprowadzania 

ścieków sanitarnych (bytowych); 
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Kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część 

stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (przepompownia) służący do odprowadzania 

ścieków deszczowych i opadowych; 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami zgodnie 

z wymaganiami Prawa budowlanego; 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego 

przepływu ścieków; 

Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych 

i ich transportu; 

Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 

Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych; 

 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę; 

 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni; 

 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej; 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu liniowego; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, stanowiące 

całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na czas budowy; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych; 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 

drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch 

na drodze; 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem liniowym 

(przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym); 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony 

przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający 

zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym 

zakresie; 
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-

ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej 

ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., 

niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w 

odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości 

realizowanych robót; 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych 

z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu technologicznego 

(kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu; 

Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naciskami 

przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania instalacji 

podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa; 

Przepust – obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych 

cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego; 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego wodociągu; 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową; 

Sieci wodociągowe - przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca odrębny 

element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego 

uzbrojenia; 

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niż stal 1.4301 wg PN-EN 10088:1998 

(0H18N9 wg PN-71/H-86020); 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli 

i prawidłowej eksploatacji kanałów; 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku 

kanału oraz na odcinkach prostych; 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze 

oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe, 

elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 
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Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do 

ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących zachowaniem 

dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany - 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 wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 

potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą 

techniczną; 

Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura 

kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie napięcie, SN – 

średnie napięcie, WO – Wymagania Ogólne, ST– Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

1.5 Podstawowe wymagania dotyczące robót 

1.5.1 Teren Budowy 

W czasie określonym w umowie Zamawiający przekaże Teren Budowy Wykonawcy. 

1.5.2 Zgodność Robót z postanowieniami Umowy 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Umową, zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru 

Dokumentami Wykonawcy i poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych dokumentach, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić nadzór inwestorski, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji.  

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne 

z Umową. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 

W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Umową i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za poprawność przyjętych rozwiązań. 

1.5.3 Bezpieczeństwo Robót 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP 

oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 
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 Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 

 Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki, 

 Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 

 Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie,  

 Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków,  

 Urządzenia do pomiaru stężenia gazu, 

 Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami 

jadalnymi, łazienkami i toaletami,  

 Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy.  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie 

i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie 

Budowy.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.4 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z późniejszymi 

zmianami), 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 

z późniejszymi zmianami), 

 stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi 

zmianami). 

W okresie trwania Robót wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

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

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami oraz  

 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
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1.5.5 Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy 

1.5.5.1 Uwagi ogólne 

Wykonawca sam dokona uzgodnień z właścicielami gruntów, odnośnie do powierzchni, którą zamierza 

wykorzystać jako dojazd lub powierzchnię magazynową na swoje maszyny, materiały lub na 

przeprowadzenie Robót; wszelkie koszty z tym związane będą poniesione przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa  

i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia 

Robót. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 

ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich ukończenia. 

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony 

i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, które mogą być konieczne dla wygody 

i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów, lokalnej społeczności i innych 

zainteresowanych osób. 

1.5.5.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 

budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.5.3 Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi BHP 

oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie 

bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.  

1.5.5.4 Otwarte wykopy/ komory  

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów/komór przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń 

urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znaków ostrzegawczych, słupków 

i sygnalizacji świetlnej. Wszelkie znaki, na których widnieją napisy powinny być w języku polskim 

i powinny odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom przy otwartych 

wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne przeszkody, które mogą 

stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w czasie od pół godziny przed zachodem 

słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. 

Pozycja i ilość lamp ma być taka, aby zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne. 

1.5.5.5 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie wykonywania 

Robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do gaszenia wszystkich pożarów, 

które mogą wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub wybuchem 

spowodowane obecnością zbiorników paliwa albo innych niebezpiecznych obiektów lub urządzeń, 

Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i inspektora nadzoru o wystąpieniu takich zagrożeń. 

Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia p.poż i będzie stosował się do wszystkich zaleceń 

władz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p.poż oraz dostępność 

urządzeń p.poż i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich powstania. 

1.5.5.6 Pierwsza pomoc  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie niezbędne do 

udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować się 

na Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje 

personel. Wykonawca zapewni, iż we wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze 

znajdować się będzie osoba posiadające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzielić 

takiej pomocy, jeśli zdarzy się wypadek. 

1.5.5.7 Postępowanie w razie nagłych konieczności  

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych konieczności 

związanych z wykonywanymi Robotami będzie w stanie zwołać swoich pracowników poza normalnymi 

godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych przypadkach. 

1.5.5.8 Dostęp dla służb szybkiego reagowania 

Wykonawca poinformuje Straż Pożarną i Policję przed zamknięciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej 

części. Wykonawca poinformuje Straż Pożarną i Policję, kiedy ulice będą znowu otwarte dla ruchu 

pojazdów służb szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny być dobrane w taki 

sposób, aby zminimalizować utrudnianie pracy służbom szybkiego reagowania i w żadnym przypadku nie 

mogą sprawiać, iż pojazdy tych służb nie mogą się swobodnie poruszać. 

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania się z nim w porze nocnej przez policję 

w przypadku, kiedy roboty budowlane będą przeprowadzane nocą.  

1.5.6 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną lokalizacji 

Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót lub, na które 

Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach 

w pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące 

uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować.  

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych stron 

podczas wizji lokalnej. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez 

Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy przywrócić stan sprzed 

uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej 

inspekcję. 

1.5.7 Zaplecze Budowy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być 

potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, 

włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów 

do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie 

z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 
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Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 

elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Wykonawca winien użyć 

elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 

1.5.8 Zgodność Robót z Normami 

W różnych miejscach dokumentacji projektowej i ST podane są odnośniki do Norm. Normy te winny 

być traktowane jako integralna część tych dokumentów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w szczególności 

Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw 

członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek 

z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Umowie. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 

organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i/lub 

projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów przy 

sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. 

1.5.10 Harmonogram Robót 

Po podpisaniu Umowy Wykonawca zgodnie jest zobowiązany do dostarczenia harmonogramu 

przedstawiającego rozplanowanie Robót. 

1.5.11 Pozwolenia, koncesje i zatwierdzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkich pozwoleń, 

koncesji i zatwierdzeń wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań 

objętych Umową. 

1.5.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót należy 

wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu oddziaływania 

procesu budowlanego, ponad zakres objęty inwestycją. 

1.5.13 Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych 

i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska 

od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 

poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób 

zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni udział 

nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń               

i instalacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe, zgodne uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót 

w ich pobliżu. 

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie wykonywania robót 

lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na 

swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed 

awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich 

wystąpienia. 

1.5.14 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

 harmonogram robót zgodny z wymaganiami podanymi poniżej, 

 projekt OWI, 

 dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami podanymi poniżej, 

 projekty robót tymczasowych nie ujęte w dokumentacji projektowej, których wykonanie 

jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, w tym w szczególności: 

o projekty umocnienia ścian wykopów, 

o projekty odwodnienia wykopów. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszelkie 

wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót oraz 

wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania Umowy 

wszelkich map, dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz 

wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

1.5.14.1 Harmonogram robót 

Niezwłocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca dostarczy harmonogram opisujący kolejność, w jakiej 

Wykonawca zamierza prowadzić roboty wraz z opisem metod realizacji Robót, które Wykonawca zamierza 

przyjąć celu zapewnienia terminowego i jakościowego wypełnienia postanowień Umowy. 

Harmonogram powinien być spójny z innymi Dokumentami Wykonawcy wymienionymi wyżej. 

1.5.14.2 Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 

jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę 

zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu 

zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci wodociągowej należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację 

geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – 

kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
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Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć inspektorowi nadzoru przed rozpoczęciem Odbioru 

końcowego. 

Jeżeli w trakcie Odbioru końcowego wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona 

właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały 

wymaganiom opisanym powyżej. 

1.5.15 Raporty o postępie 

W formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru Wykonawca będzie dostarczał raporty o postępie, które 

powinny zawierać opisy postępu prac z uwzględnieniem faktycznego i planowanego postępu pracy 

ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu Robót zgodnie 

z umową. 

Raporty będą składane do czasu, aż Wykonawca ukończy wszystkie Roboty. 

1.5.16 Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowią w szczególności: 

 Dokumenty Wykonawcy, 

 Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp., 

 Harmonogram Robót, 

 Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z załącznikami, 

 Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

 Dokumenty zapewnienia jakości, 

 Dzienniki montażu, 

 Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

 Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

 Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

1.5.17 Narady koordynacyjne  

Narady koordynacyjne odbywać się będą regularnie w odstępach tygodnia (o ile inspektor nadzoru nie 

poleci inaczej) i przeprowadzane będą w biurze Wykonawcy zlokalizowanym na terenie Zaplecza Budowy. 

Jeżeli sytuacji będzie tego wymagać inspektor nadzoru może zarządzić większą częstotliwość spotkań. 

W miarę potrzeb organizowane będą też inne spotkania. 

Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. zainteresowanych stron jest 

obowiązkiem Wykonawcy. 

Na naradach będą obecne następujące strony:  

1 Inspektor nadzoru i ewentualnie inne osoby reprezentujące Zamawiającego; 

2 Wykonawca; 

3 Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie inspektora, jeśli wymagane jest to przez 

temat spotkania oraz  

4 Inne osoby zaproszone. 

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 

 Przegląd notatki z poprzedniego spotkania; 

 Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania; 

 Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót; 
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 Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego harmonogramu; 

 Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres Robót; 

 Zapewnienie jakości wykonywanych Robót i przestrzeganie przepisów BHP; 

 Wszelkie inne sprawy. 

1.5.18 Ubezpieczenia 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z Ubezpieczeniami wymaganymi Umową. 

1.5.19 Nadzór oraz dokumentacja archeologiczną 

Roboty nie będą przebiegać w obrębie zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych, jednakże 

w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

wstrzymania robót i powiadomienia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz postępowania 

zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 

23.07.2003r. z póź. zm.) oraz ze związanym z nią Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych (Dz.U. 2015 poz. 383 z póź. zm.). 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wypełni wszelkie warunki 

postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków, w tym również zapewnienie nadzoru 

archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszą zostać zaakceptowane przez 

Zamawiającego przed ich zastosowaniem. 

 

2 Wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń 

2.1 Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem 

budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami inspektora 

nadzoru, 

 nowe i nieużywane, 

Podane w dokumentacji projektowej i w punktach 2 poszczególnych części ST, wymagania dotyczące 

Materiałów i Urządzeń są wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę 

rozwiązań o wyższym standardzie. Zastosowanie takich urządzeń i/lub materiałów o wyższym standardzie 

nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia. 

2.1.1 Ochrona przed korozją 

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być 

wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno być takie, aby nie zachodziło ryzyko wstąpienia 

korozji galwanicznej. 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać 

odrzucony przez inspektora nadzoru. 

2.3 Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, 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 inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez 

właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty 

związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za zawarte 

w wynagrodzeniu Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności.  

2.4 Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez 

inspektora nadzoru. Materiał, który nie został zaakceptowany przez Inspektora nadzoru nie może zostać 

wbudowany. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu 

i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te 

Wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru nie później niż 10 dni przed dostawą Materiałów, 

Urządzeń na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły 

z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń i przekaże 

kopie takich atestów inspektorowi nadzoru. Atesty takie mają stwierdzić, iż Materiały i Urządzenia zostały 

poddane próbom według wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również podawać wyniki 

przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy 

można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia 

skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz 

wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani 

do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie 

zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z Umowy i różnych gwarancji zawartych 

w niniejszym dokumencie. 

2.5 Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim 

i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne 

tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne 

producenta. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek 

identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urządzeniach. Numery 

identyfikacyjne każdego oznakowanego elementu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych 

i rysunkach, których dostarczenie jest obowiązkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy także tabliczki 

ostrzegawcze montowane na urządzeniach sterowanych automatycznie. 

2.6 Usługi specjalistów - pracowników Producentów  

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 

podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 
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2.7 Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie 

organizacji Robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym 

w Umowie. 

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 użytkowania. 

3 Środki transportu 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót w terminie przewidzianym w Umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska, własnym staraniem i na własny koszt, wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i/lub przejazdu pojazdów nienormatywnych i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał odpowiedni organ, jeśli taki wymóg zostanie 

postawiony. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy wjeżdżające 

i opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na sąsiednie drogi i chodniki, 

a w razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie.  

4 Wykonanie robót 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych 

inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich maszyn i urządzeń, narzędzi 

i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami, 

poleceniami inspektora nadzoru oraz opracowanymi Dokumentami Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

4.2 Zgodność Robót z Umową 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu 

i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując 

dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 
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Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 

W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Umową i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione 

innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

4.3 Wytyczne realizacji inwestycji 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wytycznych realizacji inwestycji podanych w dokumentacji 

projektowej, wszelkich uzgodnień poczynionych na etapie projektowania i wykonywania robót 

budowlanych a także wytycznych Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia zgodnie z ST-00 Wymagania Ogólne 

pkt 1.6.16. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poinformowanie na piśmie właściwych władz i społeczności lokalnej 

o ewentualnych utrudnieniach w dostawie/odbiorze mediów. 

Koszty spełnienia powyższych wymagań nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione 

w Cenie Ofertowej. 

5 Kontrola Jakości 

5.1 Próby, badania i pomiary 

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

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

5.2 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań najszybciej 

jak to możliwe. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru i na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.3 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Umowy na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i 

Robót z Umową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

5.4 Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, dzienniki montażu, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań 

kontrolnych będą wymagane podczas Odbiorów Robót. Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony 

dostęp do tych dokumentów. 
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5.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Umowy będą przechowywane na Terenie Budowy 

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany 

sposób i oznaczone wg wskazań inspektora nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie 

przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z inspektorem nadzoru okresach 

archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6 Obmiar Robót 

6.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Umową, w jednostkach 

ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora 

nadzoru wydanej na piśmie. 

6.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

6.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 

6.4 Czas przeprowadzania Obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i inspektora nadzoru. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
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7 Odbiór Robót 

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. O gotowość 

danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru pisemnie. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie 

inspektora nadzoru. W przypadku prac koniecznych do prowadzenia krótkimi odcinkami (w miejscach 

wskazanych w projekcie pn. Część konstrukcyjno-budowlana wraz z umocnieniem i odwodnieniem 

wykopów maksymalnie 3m - 5m – w zależności od głębokości wykopów) po dokonaniu odbioru w stanie 

odkrytym wykopy należy niezwłocznie zasypać. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót 

z Umową, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice 

geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne 

dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

 przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób. 

Zakres odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być zgodny wymaganiami 

odpowiednich ST, norm, aprobat technicznych i wytycznych producentów. 

Warunkiem podstawowym akceptacji robót przez inspektora nadzoru jest, aby przeprowadzane zostały 

zgodnie z Umową i dały wynik pozytywny wszystkie próby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary 

i sprawdzenia tych robót. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez inspektora nadzoru, Wykonawcę 

i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru 

oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych 

robót: 

 zgodność wykonanych robót z Umową, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

 technologię wykonania robót, 

 parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z 

prób przeprowadzanych przez inspektora nadzoru.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z Umowy. 

7.2 Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o płatność częściową Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie roboty, 

których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 7.1 

dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Zakres odbiorów częściowych powinien być zgodny wymaganiami odpowiednich ST, norm, aprobat 

technicznych i wytycznych producentów. 

Roboty zostaną uznane przez inspektora nadzoru za podstawę do wystąpienia o płatność częściową 

wyłącznie, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 
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Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o płatność częściową. Jeżeli w zakres robót 

stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty, które zanikły lub uległy zakryciu i które poddano 

odbiorom wcześniej, Wykonawca załączy do wystąpienia o płatność protokoły z tych odbiorów. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z 

Umowy. 

7.3 Odbiór końcowy, szkolenia 

7.3.1 Wymagania ogólne 

1) Celem Odbioru końcowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Umową wszystkich 

Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Warunkiem przystąpienia do Odbioru końcowego jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

a) Dokumentacja powykonawcza, 

b) Instrukcja obsługi i konserwacji, 

c) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, 

d) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

e) Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów: 

 dokumenty atestacyjne, 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

 świadectwa jakości, 

 atesty higieniczne, 

 inne, 

f) dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych Urządzeń, 

3) Wykonawca poinformuje pisemnie inspektora nadzoru o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i 

gotowości do przystąpienia do Odbioru końcowego. 

4) Wykonawca nie rozpocznie Odbioru końcowego przed wydaniem przez inspektora nadzoru 

potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia odbioru. 

5) Nadzór nad przebiegiem odbioru sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 

próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami.  

6) Z przeprowadzonego Odbioru Końcowego Wykonawca sporządzi Protokół według wzoru 

uzgodnionego z inspektorem nadzoru. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków 

Komisji. 

7) Niezależnie od zatwierdzenia inspektora nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia 

Odbioru końcowego w sposób dokumentujący zgodność z Umową, a w szczególności dokumentujący 

osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Umowie. 

7.3.2 Zakres i etapy Odbioru końcowego 

W ramach Odbioru końcowego dokonane zostanie komisyjne: 

 sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich zgodności 

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Umowy, 

 sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, 

protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw technicznych itp.,  
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 wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Odbioru Końcowego 

przewidziano w poszczególnych ST, 

Ponadto w ramach Odbioru Końcowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie Personelu użytkownika. 

7.3.3 Raport z Odbioru końcowego 

Raport z Odbioru końcowego powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia czynności odbiorowych 

oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

 protokoły z przeprowadzonych podczas odbioru badań, prób inspekcji, 

 protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

 protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Umową i dokumentacją projektową, 

 protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi 

w zakresie BHP i p.poż, 

 oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o braku roszczeń po 

wykonanych robotach. 

8 Podstawa płatności 

8.1 Ustalenia ogólne 

O ile w umowa nie stanowi inaczej podstawą płatności jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez 

Wykonawcę dla danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robót.  

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, 

wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji 

bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze 

Robot czy też nie. 

8.2 Cena Jednostkowa 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 

w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 

za wykonane Roboty objęte tą pozycją przedmiarową. 

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy uwzględniać w szczególności następujące 

elementy (o ile nie są one osobnymi pozycjami w przedmiarze robót): 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

 wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania 

robót a nie wymienionych bezpośrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy 

pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, specjalistyczny nadzór nad robotami, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, i inne. 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa, 
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 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót 

Stałych, przeprowadzenia odbiorów oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

 koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy, 

 koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Umowy, dla których nie przewidziano odrębnych 

pozycji przedmiarowych, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny 

zostać ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze Robót dla każdego z elementów 

rozliczeniowych. 

9 Wykaz ważniejszych aktów prawnych 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386 z późniejszymi 

zmianami). 

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

z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989r Nr 30 poz.163 

z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 nr 115 poz.1229 z późniejszymi 

zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U.2000 Nr 122 poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997r. Nr 115 poz.741 

z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz.351 z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974r. Nr 24 poz.141 z późniejszymi 

zmianami). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U 2013r. poz. 21,888,1238 z późniejszymi 

zmianami). 

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001r. nr 62 poz.627 z późniejszymi 

zmianami). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002r. nr 166 poz.1360 

z późniejszymi zmianami) z aktami wykonawczymi. 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 Nr 163 poz.981 z 

późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz.747 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

(Dz. U. 2002 Nr 117 poz.1007 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 

z późniejszymi zmianami). 
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 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz.1989). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 poz. 1278). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U. 1993, nr 96 poz. 438). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz.U. 2001, nr 118, poz. 1263). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagań dotyczących 

prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to rozporządzenie 

(Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2, Dz. U. 2010 nr 62 poz. 380). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 poz. 2173). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku 

o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U.2015 nr 0 poz.1146 ) wraz z Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające to  rozporządzenie ( Dz. U.2015 nr 0 

poz.1961). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 

poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) wraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia16 października 2015 r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1775)  zmieniające to rozporządzenie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów 

budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 

postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 

poz. 817) wraz z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2014 r. zmieniające to 

rozporządzenie (Dz. U.2014 nr 0 poz.1247). 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836) wraz z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniające to rozporządzenie 

(Dz. U.2009 nr 205 poz. 1584). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 

poz. 719). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 nr 2117 

poz.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) wraz z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. 

zmieniające (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

22 września 2015 r.(Dz. U. 2015 nr 0 poz.1554 zmieniające to rozporządzenie. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 

463). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 

niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 

odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U.2007 nr 120 poz. 826 wraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 1 października 2012 r.(Dz. U.2012 nr 0 poz. 1109)  zmieniające to rozporządzenie. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 

oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73). 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót realizowanych w ramach zadania „Dokumentacja na wyposażenie 

zaprojektowanej przepompowni P3 w stały agregat prądotwórczy.” 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót pomiarowych obejmują: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wyposażenie zaprojektowanej przepompowni P3 w stały agregat prądotwórczy. 

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami 

Umowy. 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania 

Ogólne punkt 2. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 2. 

Złącze pomiarowe oraz kabel  ziemny  wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 

Materiały takie jak złącze pomiarowe, rury ochronne i kable należy dostarczać na budowę wraz ze 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce 

budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.  

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 

techniczny robót. Składowanie materiałów zgodne z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 

czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające 

ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Trasa przyłącza przebiega bezkolizyjnie z innymi urządzeniami podziemnymi 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych 

oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w/w instrukcji producenta. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 

wsporczą.  

Po zamontowaniu urządzenia należy:  
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- zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokręcić  

w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,  

- założyć osłony zdjęte w czasie montażu podłączyć obwody zewnętrzne podłączyć przewody ochronne  

Przejścia pod wjazdami, drogami i skrzyżowania z innymi urządzeniami muszą być chronione przed 

uszkodzeniami 

6 Układanie kabli na trasie kablowej 

 Kable należy układać w sposób wykluczający ich uszkodzenie z zachowaniem wymagań ogólnych 

dotyczących wykonawstwa robót.  

Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń technologicznych 

należy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikiem tych urządzeń, z zachowaniem 

warunków określonych przez użytkownika. 

Przy układaniu kabli promień zgięcia kabla nie może być mniejszy od: 20-krotnej średnicy zewnętrznej 

kabla.  

Układany kabel należy odwijać z górnej części bębna kablowego zawieszonego na sztywnej osi metalowej 

(wałek, a nie rura), umieszczonej w otworze bębna i zaopatrzonej w nastawne kołnierze uniemożliwiające 

przesuwanie się bębna wzdłuż osi. Oś metalowa powinna być ułożona poziomo i podparta z obu stron 

podporami metalowymi o regulowanej wysokości, ustawionymi na utwardzonym podłożu. Zaleca się, aby 

bęben był zaopatrzony w hamulec regulujący prędkość obrotu bębna na osi.  

Kabli nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż:  

a) 0°C — w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy czym jako temperaturę kabla 

należy przyjmować średnią temperaturę otoczenia w ciągu ostatnich 24 godz., 

b) dopuszcza się układanie kabli w temperaturze otoczenia niższej niż podana w wyżej lecz nie niższej niż 

— 10°C pod warunkiem: uprzedniego ogrzewania kabla na całej jego długości do odpowiedniej 

temperatury, tak, aby w czasie układania temperatura kabla nie była niższa od najniższej dopuszczalnej 

podanej wyżej). Kabel należy nagrzać do możliwie wysokiej temperatury, nie przekraczającej jednak 

dopuszczalnej długotrwale temperatury granicznej danego typu kabla; czas układania nagrzanego kabla  

w tych warunkach nie może przekraczać 2 godz., licząc od chwili zaprzestania nagrzewania kabla. 

Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby  

w czasie układania kabel ocierał się o podłoże. 

Przy przenoszeniu ręcznym masa odcinka kabla przypadająca na jednego pracownika nie może być większa 

niż 30 kg. 

Przy mechanicznym układaniu kabli prócz przestrzegania zasad wymienionych w instrukcjach 

szczegółowych muszą być spełnione niżej wymienione warunki:  

- w przypadku stosowania metody ciągnięcia za żyły dopuszczalna siła naciągu w N nie może przekroczyć 

27 Xs (gdzie s. oznacza sumę przekrojów żył ciągniętego kabla w mm2) lub wartości podanej przez 

producenta kabli,  

- w przypadku stosowania metody ciągnięcia za powłokę kabla za pomocą tzw. pończochy siła oddziałująca 

na tę powłokę nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej określonej przez producenta kabli,  

- w przypadku stosowania metody rolek napędzanych siła nacisku na kabel, dowolnej rolki napędzanej nie 

może przekroczyć wartości dopuszczalnej określonej przez producenta dla kabli nie opancerzonych  

o powłoce ołowianej, a dla pozostałych kabli nic może przekroczyć 1,5 kN,  

- w przypadku stosowania innych metod siła oddziałująca na powłokę kabla nie może przekroczyć wartości 

określonej jako dopuszczalnej przez producenta kabli. 

7 Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechaniczymi 

Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie osłon otwartych lub otaczających.  

W przypadku osłon otaczających, wykonanych w postaci rur, należy stosować rury  z PVC typ S lub arota.  

Ochronę kabli przed korozją chemiczną oraz elektrochemiczną, działaniem łuku elektrycznego, lokalnym 

przegrzaniem przez rurociągi cieplne itp. należy wykonywać w sposób określony w projekcie linii. 
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8 Oznakowanie linii kablowych 

Każdą linią kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych na 

kable wielożyłowe,  

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy, zawierające, co najmniej:  

- typ i przekrój kabla,  

- oznakowanie kabla tj relacja złącze pomiarowe na słupie-szafka sterująca pompownia nr.,  

- znak użytkownika kabla, przy czym dopuszcza się pominięcie znaku użytkownika, jeżeli kabel na całej 

długości leży na ogrodzonym terenie użytkownika,  

- rok ułożenia kabla,  

W przypadku kabli o jednakowej (np. czarnej) barwie izolacji zewnętrznej wyróżnienie to należy wykonać 

na obu końcach linii oraz z obu stron każdej mufy, nakładając na kabel odcinek 50 mm rury termokurczliwe 

lub przylepnej taśmy z tworzywa sztucznego, o odp. barwach.  

Trasę kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznakować za pomocą pasa folii 

z tworzywa sztucznego, ułożonego, co najmniej 250 mm nad kablem, przy czym barwa folii powinna być 

trwała i następująca;  

- niebieska - w przypadku kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,  

Folia musi mieć grubość, co najmniej 0,5 mm, a szerokość pasa musi być taka, aby przykryte były wszystkie 

kable ułożone w wykopie, przy czym szerokość ta nie może być mniejsza niż 200 mm. Dopuszcza się 

oznakowanie trasy za pomocą cegieł, płyt lub kształtek ceramicznych ułożonych nieprzerwanym ciągiem w 

odległości, co najmniej 100 mm nad kablami. Decyzję w tej sprawie podejmuje inwestor na wniosek 

wykonawcy robót.  

Trasę kabli ułożonych w ziemi na terenach nie zabudowanych, z dala od charakterystycznych stałych 

punktów terenu, należy oznakować widocznymi trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi 

wkopanymi w ziemię w sposób nie utrudniający komunikacji i wykonywania prac rolnych. Oznaczniki 

należy umieszczać na trasach prostych, co ok 100 m oraz w miejscach zmiany kierunku trasy i skrzyżowań 

lub zbliżeń kabli; na oznacznikach należy umieszczać symbol kabla (literę K) i zaleca się umieszczać znak 

użytkownika kabla oraz określenie kierunku trasy. Nie wymaga się oznakowania tras kabli układanych 

wzdłuż ulic z istniejącą trwałą zabudową  

Miejsca ułożenia w ziemi muf kablowych zaleca się oznakować za pomocą oznaczników ściennych 

umieszczonych na budynkach i ogrodzeniach trwałych na wysokości 1,5 m nad chodnikiem lub (na terenach 

nie zabudowanych) za pomocą zakopanych w ziemię słupków betonowych, oznakowanych literą M.  

9 Układanie kabli w ziemi 

Trasowanie linii kablowych wykonywać metodami geodezyjnymi przez odpowiednią jednostkę fachową. 

Za zgodą inwestora trasowanie linii może przeprowadzić przedsiębiorstwo wykonawcze.  

Wykopy. Rowy  

- szerokość rowu, na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, 

- zmianę kierunku rowu należy wykonywać po łuku, z tym ze minimalne promienie łuków nie powinny być 

mniejsze niż minimalne promienie zgięcia danego typu kabla układanego w rowie. Jednocześnie wymaga 

się, by minimalne promienie łuków nie były mniejsze niż; - 0,5 m - dla kabli o izolacji i powłoce z PVC o 

napięciu do 1 kV,  

Głębokość rowu powinna być taka, aby po uwzględnieniu ewentualnej warstwy piasku (0,1 m) oraz średnicy 

kabla lub wiązki kabli odległość górnej powierzchni kabla do powierzchni gruntu była 0,7m. Ściany 

wykopów otwartych należy zabezpieczyć przed osuwaniem się. 

Wykopy w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć poręczami 

ochronnymi zaopatrzonymi w napis Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy czerwonymi 

światłami ostrzegawczymi. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,1 m ponad terenem i 

ustawione w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych 

względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć balami.  

W gruntach piaszczystych kable należy układać na dnie wykopu i zasypywać do wypełnienia wykopu 

gruntem rodzimym.  
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W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m, umieszczonej na 

dnie wykopu i zasypywać warstwą piasku, tak, aby grubość tej warstwy nad kablem (lub nad obrysem 

wiązki kabli) wynosiła 0,1 m, a pozostałą część wykopu należy wypełniać gruntem rodzimym 

(miejscowym).  

W gruntach innych niż piaszczyste kable można układać w gruncie rodzimym (bez warstw piasku) po 

uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie, co 20 cm (np. za pomocą 

wibratorów).  

Głębokość ułożenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, górnej powierzchni 

warstwy lub górnej powierzchni kabla w wiązce musi wynosić, co najmniej:  

- 0,7 m - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV,  

- 1,2 m - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV układanych przy skrzyżowaniu z drogą 

(ulicą ) w rurze osłonowej. 

Rodzaj ochrony przed uszkodzeniami oraz długość ochrony kabla przy skrzyżowaniu z rurociągami, 

drogami kołowymi, torami kolejowymi, rzekami i innymi wodami. 

Rzeka lub inne wody osłona otaczająca w miejscu wyjścia kabla spod wody, na długości od najniższego do 

najwyższego powodziowego poziomu wody, z dodaniem co najmniej po 500 mm z każdej strony  

Zaleca się układać kable niezwłocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzać do szybkiego odbioru robót 

ulegających zakryciu możliwie szybko zasypywać wykop.  

10 Skrzyżowanie i kolizje 

Przy skrzyżowaniach kabli z drogami zaleca się zachowanie zasady krzyżowania pod kątem zbliżonym do 

90º w stosunku do urządzenia, z którym się kabel krzyżuje i w miarę możliwości w najwęższym jego 

miejscu. 

Odległość przy zbliżeniach można zmniejszyć pod warunkiem zastosowania odpowiednich osłon otwartych 

lub otaczających.  

Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. Jeśli kabel 

ułożono pod rurociągiem, to miejsce skrzyżowania należy oznakować. 

Przy skrzyżowaniu kabli z drogami kable należy chronić mechanicznie wytrzymałymi rurami. Długość 

ochrony kabla min 0,5m poza krawędź drogi.  

Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego musi wynosić co najmniej 0,5 

m. Ponadto powinny być spełnione wymagania podane w PNE 05125.  

Przy skrzyżowaniu kabli z rzekami i innymi wodami należy spełnić następujące wymagania:  

- kabel należy ułożyć w miarę możliwości na prostym i głębokim odcinku rzeki, na którym dno i brzegi nie 

podlegają większemu podmywaniu,  

- podwodna część kabla nie może być łączona; jeżeli ze względów technicznych konieczne jest łączenie 

odcinków kabla w podwodnej części linii, to należy zastosować mufy o konstrukcji dostosowanej do 

długotrwałego użytkowania pod wodą i do przenoszenia naprężeń mechanicznych powstających wskutek 

ruchu wody i dna,  

11 Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych 

należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:  

● pomiar rezystancji izolacji,  

● pomiary impedancji pętli zwarciowych,  

● pomiary rezystancji uziemień.  
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12 Odbiór wykonanych robót 

Wykonawca robót powinien zapoznać się z trasą projektowanej linii oraz zakresem robót do wykonania 

Odbiór robót powinien być udokumentowany protokółem.  

Przy przekazywaniu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy projekt budowlany i stan urządzeń 

podziemnych, znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie, że w danym obszarze nie ma żadnych 

instalacji i urządzeń podziemnych.  

12.1 Odbiór częściowy  

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, stanowiąca etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje 

się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców 

(podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót.  

Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do zakrycia, w celu 

sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru.  

Odbiór częściowy przeprowadzić komisyjnie, w obecności inwestora (zleceniodawcy). Wykonawca jest 

obowiązany zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Zawiadomienie może być dokonane w formie 

wpisu do dziennika budowy (robót), listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych również 

telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy (robót). Z odbioru robót ulegających zakryciu 

sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny 

jakości. 

W systemie generalnego wykonawstwa robót odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od 

podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może uzgodnić z generalnym 

wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od podwykonawcy przez 

generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do odbioru 

robót przez inwestora.  

Częściowy odbiór obiektu musi być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora (zamawiającego).  

W skład komisji wchodzą: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót 

specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powołane osoby.  

Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne 

wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu 

w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu.  

Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole zamawiający (inwestor) 

sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór po usterkowy), sporządzając oddzielny protokół  

z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 

Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru 

Kierownik robót elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do:  

- Zgłaszania inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie 

zakryciu.  

- Zapewnienia dokonania wymaganych przepisami obl ustalonych w umowie o przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń przed zgłoszeniem 

budynku do odbioru.  

- Przygotowania dokumentacji powykonawczej robót elektrycznych uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, 

jakie zostały wniesione w trakcie budowy. 

- Zgłoszenia do odbioru końcowego. Zgłoszenie dokonać odpowiednim wpisem do dziennika budowy.  

- Uczestniczenia w czynnościach odbioru.  

- Przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, 

lub zgłoszenia warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, polskimi normami i przepisami techniczno-

budowlanymi.  

- Usunięcia stwierdzonych przez komisję wad i usterek.  

12.2 Odbiór końcowy  

Wymagania ogólne dotyczące inwestorskiego odbioru końcowego: 

- Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on powołać        

w tym celu komisję odbiorczą złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych 
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organów.  

- Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem 

mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji.  

- Odbiór końcowy musi być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi, jeśli takie były przewidziane oraz 

przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) 

wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac należy właściwie udokumentować.  

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny wykonawca robót) jest zobowiązany do 

przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonywanych robót, będących przedmiotem 

odbioru.  

- Do odbioru niezbędne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Niezbędną dokumentację do odbiorów 

przygotowuje kierownik (główny wykonawca) robót elektrycznych.  

- Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:  

● sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową projektem technicznym, warunkami technicznymi 

wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,  

● sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami sprawdzeń odbiorczych 

oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń          

i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  

● w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej 

eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

- Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. 

Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 

uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu 

do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół musi zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub,           

w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu sytuacjach konieczny jest odpowiedni wpis            

w dzienniku budowy (robót).  

12.3 Badania odbiorcze  

Każdą budowę należy poddać szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów,     

w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.  

Badania odbiorcze musi przeprowadzać komisja składająca się z o najmniej dwóch osób, dobrze znających 

wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.  

Badania odbiorcze mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba 

wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod 

warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań 

odbiorczych obejmuje: - oględziny instalacji elektrycznych, - badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, - 

próby rozruchowe.  

Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie 

odbioru.  

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań odbiorczych Protokół 

ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

● numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia,  

● nazwę i adres obiektu,  

● imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe,  

● datę wykonania badań odbiorczych,  

● ocenę wyników badań odbiorczych,  

● decyzję, komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,  

● ewentualne uwagi i zalecenia komisji,  

● podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole.  

 

12.4 Roboty ziemne związane z wykonywaniem robót elektrycznych  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych do celów robót elektrycznych na terenie budowy należy uzyskać zezwolenie 

na prowadzenie robót ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robót ziemnych poza 

terenem budowy, jak np. na ulicach miast, w pobliżu dróg państwowych itp., należy uzyskać zezwolenie 

miarodajnych władz.  Roboty ziemne należy wykonywać przestrzegając m.in. następujących wymagań:  
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Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z właściwą dokumentacją, jak również                

z dokumentacją znajdujących się w pobliżu budowli, instalacji, itp., aby w czasie wykonywania robót ziemnych nie 

spowodować uszkodzenia istniejących podziemnych instalacji szczególnie urządzeń elektroenergetycznych, jeśli 

dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub zleceniodawcę nie przewiduje żadnych skrzyżowań ani zbliżeń do 

podziemnych instalacji lub obiektów, a mimo to wykonawca robót elektrycznych podejrzewa istnienie takich 

skrzyżowań lub zbliżeń należy uzyskać zapis do dziennika budowy (robót) zawierający oświadczenie miarodajnego 

przedstawiciela inwestora (zleceniodawcy) w tym zakresie,  

W przypadku skrzyżowania, lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących podziemnych instalacji   

12.5 Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 

elektrycznych  

Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany do przestrzegania 

aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. 

Podwykonawca robót elektrycznych musi przestrzegać odnośnych wymagań generalnego wykonawcy w zakresie 

BHP.  

W przypadku wykonywania robót elektrycznych w czynnych obiektach (oddziałach zakładu) inwestor musi 

zapewnić odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urządzenia ochronne, jak również nadzór w zakresie BHP ze 

strony użytkownika obiektu.  

Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektrycznych potwierdzić przez właściwą komisję egzaminacyjną           

i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.  
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ST-02  

Montaż agregatu prądotwórczego 
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1 Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru Robót realizowanych w ramach zadania „Dokumentacja na wyposażenie 

zaprojektowanej przepompowni P3 w stały agregat prądotwórczy.” 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót montażowych. 

2 Wymagania dotyczące Materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania 

Ogólne punkt 2. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 2. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4 Środki transportu 

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

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

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5 Wykonanie Robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 4. 

5.1 Przygotowanie Terenu Budowy 

W ramach przygotowania Terenu Budowy należy: 

 oznakować i zabezpieczyć Teren Budowy, 

 dokonać zapisu stanu istniejącego, 

 zbudować Zaplecze Budowy, zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogólne oraz projektem OWI. 

W szczególności przed rozpoczęciem robót winno się sporządzić dokumentację stanu powierzchni terenu. 

Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać przywrócenia 

do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość informacji na temat systemu odwodnienia 

powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmować zdjęcia 

lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne 

podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) 

z użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć inspektorowi nadzoru. 

Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego 

lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu Robót. 
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5.2 Roboty montażowe 

Przy montażu agregatu prądotwórczego na zewnątrz należy zwrócić uwagę na: 

- powierzchnia posadowienia – należy zapewnić minimum 1,5m wolnej przestrzeni wokół agregatu w celu 

bezproblemowej obsługi zespołu prądotwórczego, 

- agregatu nie należy lokalizować pod drzewami lub w  okolicy materiałów łatwopalnych, 

- zespół prądotwórczy zlokalizować w takiej odległości od budynku, aby hałas nie przeszkadzał 

mieszkańcom, 

- agregat powinien być posadowiony na wypoziomowanym utwardzonym gruncie (posadowiony na 

jednolitej płycie fundamentowej), 

- agregat przytwierdzić do podłoża w wyznaczonych miejscach na obudowie agregatu, 

Podczas wykonywania posadowienia pod zespół prądotwórczy należy pamiętać o wykonaniu uziemienia. 

Agregat prądotwórczy musi być podłączony przez uprawnioną firmę elektryczną posiadającą uprawnienia 

elektryczne z zakresu obsługi i instalacji agregatów. Podłączenie agregatu wykonać zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

5.3 Pierwsze uruchomienie agregatu 

W celu uruchomienia agregatu prądotwórczego należy: 

- oczyścić zespół i miejsce dookoła urządzenia z plam, brudów, paliwa i innych środków, 

- upewnić się czy żaden obcy przedmiot nie znajduje się w pobliżu części obrotowych, 

- sprawdzić czy nie ma ubytków płynu chłodzącego, paliwa oraz oleju, 

- uruchomić agregat ręcznie zgodnie z instrukcją obsługi producenta agregatu, 

- sprawdzić działenie czujników  poprzez odniesienie dzo działań wskazanych na schematach elektrycznych, 

- przed zatrzymaniem silnika umożliwić pracę silnika przez kilka minut bez obciążenia, pozwoli to na 

zmniejszenie i wyrównanie temperatury wody i oleju, co zapobiega zniszczeniu silnika. 

Po pierwszym uruchomieniu przystąpić do kontroli: 

- poziomu oleju, płynu chłodzącego i jeśli konieczne należy uzupełnić, 

- sprawdzić stan połączeń śrubowych. 

5.4 Obsługa agregatu 

Aby utrzymać zespół prądotwórczy w dobrym stanie przez długi czas należy przestrzegać zasad obsługi 

zgodnie z wytycznymi producenta. Poleca się założenie karty obsługi w której można odnotować czynności 

eksploatacyjne, konserwacyjne, naprawcze, przeglądy stanu płynów, ilość godzin pracy w każdym dniu itd. 

6 Kontrola jakości 

Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 5. 

7 Odbiór Robót 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 7. 

8 Rozliczenie Robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne p. 8. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie 

z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 


