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A.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Określenie przedmiotu zamówienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia
Rodzaj przedsięwzięcia – mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków.
Nazwa przedsięwzięcia – „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
SĘDZISZOWIE”.
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1/ Zamawiający
- Gmina Sędziszów ul. Dworcowa 20; 28-340 Sędziszów
2/ Organ nadzoru budowlanego
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie
ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów
3/ Generalny wykonawca
4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego
5/ UŜytkownik
- Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia
1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-uŜytkowe
Projektowana nowa oczyszczalnia ścieków zostanie zlokalizowana na działce nr 426
w miejscowości Sędziszów, gmina Sędziszów. Infrastruktura towarzysząca – (rurociąg
ścieków oczyszczonych z wylotem do odbiornika, wodociąg, przyłącze wodociągowe,
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, przyłącze energetyczne) - zlokalizowana
będzie na działkach o nr ewid. 400, 407, 409, 421, 431, 430, 434, 435/2, 435/3, 426, 422
obręb - 02 Sędziszów.
Na terenie działki nr 426, która jest własnością Gminy Sędziszów obecnie znajduje się
funkcjonująca oczyszczalnia ścieków, a więc wykorzystany zostanie teren juŜ przekształcony
antropogenicznie. Teren oczyszczalni jest ogrodzony – ogrodzenie panelowe.
Projekt zakłada wykonanie mechaniczno-biologicznej oczyszczalnia ścieków o
wydajności Qdśr=1500m3/d opartej na tzw. reaktorach porcjowych w układzie SBR
przystosowanej do przyjmowania ścieków dowoŜonych taborem asenizacyjnym.
Projektowane podstawowe wyposaŜenie technologiczne oczyszczalni ścieków:
1/ część mechaniczną oczyszczalni ścieków stanowić będą:
– pompownia ścieków z komorą armatury,
– sito kanałowe, filtry taśmowe (które stanowią wyposaŜenie instalacji do
kompostowania),
– stacja zlewcza ścieków dowoŜonych,
– zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji,
– zbiornik retencyjny ścieków dowoŜonych,
2/ część biologiczną oczyszczalni ścieków stanowić będą:
– 4 reaktory SBR w konstrukcji Ŝelbetowej o pojemności uŜytkowej VuŜ=4x660m3,
wraz z wyposaŜeniem,
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3/ część osadową oczyszczalni ścieków stanowić będą:
– 2 zbiorniki osadu o pojemności uŜytkowej VuŜ=2x330m3 wraz z wyposaŜeniem,
– kompletna instalacja odwadniania osadów ściekowych z kompostowaniem,
4/ obiekty pomocnicze i towarzyszące oczyszczalni ścieków stanowić będą:
– biofiltr,
– instalacja dozowania PIX,
– separatory substancji ropopochodnych,
– stacja trafo,
– wylot wód opadowych,
– wylot do odbiornika ścieków oczyszczonych (poza ogrodzeniem oczyszczalni)
– instalacja paneli fotowoltaicznych.
1.3.2. Ogólny zakres robót
1.3.2.1. Rodzaje występujących robót
Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków zakłada wykonanie następujących rodzajów
robót:
•
roboty ziemne: wykopy, zabezpieczenie wykopów, odwodnienie wykopów,
•
roboty rozbiórkowe,
•
roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie budowy obiektów oczyszczalni ścieków,
•
roboty wykończeniowe: tynki wewnętrzne i zewnętrzne, podłoŜa i posadzki, malowanie,
stolarka okienna i drzwiowa,
•
roboty instalacyjne: instalacje oraz urządzenia sanitarne, grzewcze, instalacje i
urządzenia wentylacyjne, instalacje i urządzenia elektryczne, instalacja paneli
fotowoltaicznych,
•
roboty instalacyjno-montaŜowe w zakresie technologii mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków, montaŜ maszyn i urządzeń, rurociągów i instalacji
technologicznych oraz instalacji AKPiA (pomiarów, automatyki i sygnalizacji),
•
roboty budowlano-montaŜowe w zakresie sieci zewnętrznych: doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do budynków oczyszczalni, kanały i rurociągi technologiczne
międzyobiektowe,
•
roboty w zakresie budowy dróg i chodników na terenie oczyszczalni,
•
roboty w zakresie oświetlenia terenu oczyszczalni,
•
roboty w zakresie ukształtowania terenu,
•
roboty w zakresie zagospodarowania terenu oczyszczalni,
•
rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków, wpracowanie oczyszczalni ścieków i
osiągnięcie efektu ekologicznego.
1.3.2.2. Opis zagospodarowania terenu
Teren projektowanej oczyszczalni ścieków w granicach istniejącego ogrodzenia
oczyszczalni ścieków zostanie w sposób trwały zabudowany projektowanymi obiektami
technologicznymi w formie budynku oraz drobnymi obiektami inŜynierskimi, a takŜe
obiektami pomocniczymi i towarzyszącymi.
Podstawowe obiekty technologiczne projektowane na terenie oczyszczalni ścieków
w granicach ogrodzenia stanowią:
Ob. 1 – BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z wydzielonymi pomieszczeniami:
W poziomie piętra:
2.1 – Pomieszczenie części mechanicznej
2.2 – Magazyn materiału strukturotwórczego/fibral/
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2.3 – Pomieszczenie porządkowe
W poziomie parteru:
2.4 – Pomieszczenie przeróbki osadu
2.5 – Pomieszczenie kotłowni
2.6 – Pomieszczenie dmuchaw nr 1 i nr 2
2.7 – Pomieszczenie sterowni
2.8 – Pomieszczenie stacji zlewczej
2.9 – Korytarz technologiczny
2.10 – Reaktor SBR
2.11 – Zbiornik STO
2.12– Komunikacja i klatka schodowa
2.13– Wiata na osad
Ob. 2 – BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY z wydzielonymi pomieszczeniami:
Ob. 3 – ZBIORNIKI RETENCYJNE ŚCIEKÓW
3.1 – Zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji z komorami zasuw
3.2 – Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych
Ob. 4 – BIOFILTR
Ob. 5 – POMPOWNIA ŚCIEKÓW z komorą armatury
Ob. 6 – SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
6.1 – Separator nr 1
6.2 – Separator nr 2
Ob. 7 – WYLOT WÓD OPADOWYCH
Ob. 8 – WYLOT DO ODBIORNIKA /poza ogrodzeniem oczyszczalni/.
Ob. 9 – STACJA TRAFO
Oczyszczalnia ścieków po rozbudowie będzie zajmowała w sposób trwały teren o
powierzchni około 1,80ha w granicach ogrodzenia w obrębie działki o nr ewid. 426. Obecnie
teren w/w działki w planowanym miejscu lokalizacji przedsięwzięcia jest przekształcony, w
granicach ogrodzenia zlokalizowane są obiekty istniejącej oczyszczalni ścieków.
Obiekty pomocnicze i towarzyszące oraz infrastrukturę techniczną projektowanej
oczyszczalni ścieków stanowią:
− dojazd do terenu oczyszczalni – istniejący bez zmian,
− doprowadzenie energii elektrycznej - zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakład
Energetyczny,
− doprowadzenie wody – przyłącze wody Ø110PVC zlokalizowane na działkach o nr
ewid. 426, 435/3, 453/2, 430, 431, 421, 407, 400 – obręb 02 Sędziszów,
− odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika – projektowany rurociąg
Ø315PE z wylotem ścieków oczyszczonych do rzeki Mierzawy, zlokalizowany na
działkach o nr ewid. 426, 422, 431, 421, 409 – obręb 02 Sędziszów,
− odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów i dróg wewnętrznych –
projektowana kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem wód opadowych do rowu
melioracyjnego na terenie działki oczyszczalni ścieków – działka o nr ewid. 426.,
wody opadowe z powierzchni dróg wewnętrznych przed wprowadzeniem do
odbiornika oczyszczane w zakresie separacji zawiesin ogólnych i substancji
ropopochodnych,
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– ukształtowanie terenu, ogrodzenie terenu, zieleń.

1.4. Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do zamówienia i realizacji robót
1.4.1. Spis projektów - „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorzeszyce”:
– Projekt budowlany:
 Część ogólna:
1/ Opinie, uzgodnienia, załączniki
 Projekty budowlane branŜowe:
1/ Projekt zagospodarowania terenu
2/ Architektura
3/ Konstrukcja
4/ Technologia
5/ Rurociągi międzyobiektowe
6/ Wodociąg do oczyszczalni
7/ Instalacje sanitarne
8/ Instalacje elektryczne
9/ Instalacja paneli fotowoltaicznych
10/ Drogi i ukształtowanie terenu.
– Projekt wykonawczy:
1/ Architektura
2/ Konstrukcja
3/ Technologia
4/ Rurociągi międzyobiektowe
5/ Wodociąg do oczyszczalni
6/ Instalacje sanitarne
7/ Instalacje elektryczne
8/ Instalacja paneli fotowoltaicznych
9/ Drogi i ukształtowanie terenu
1.4.2. Jednostka projektująca
Jednostka projektująca:
„BIONOR” Sp. z o.o. 25-114 Kielce, ul. Ściegiennego 26, tel. 41 348 33 03.
1.4.3. Wykaz innych dokumentacji
1/ Dokumentacja geotechniczna opracowana przez mgr Andrzej Trojnar, Stalowa Wola
wrzesień 2015r.
2/ Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne
Geoservice Masternak spółka Jawna, Kielce maj 2016r.
3/ Przedmiar robót i Kosztorys inwestorski opracowane przez „BIONOR” Sp. z o.o. 25-114
Kielce, ul. Ściegiennego 26, tel. 41 348 33 03.
1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
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obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku
rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac wykonywanych zgodnie z dokumentacją
projektową i kontraktową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie roboty ściśle według dokumentacji
projektowej. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji
projektowej i w szczegółowych specyfikacjach technicznych będą uwaŜane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego podziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni
zgodne z dokumentacją projektową lub szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały zostaną
zastąpione innymi, rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej, wynikłe w trakcie realizacji
robót, Wykonawca przygotuje na własny koszt. Wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i
przedłoŜy je w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora nadzoru.
1.5. Definicje i skróty
UŜyte w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymienione poniŜej określenia
naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
– Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.
– Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do
kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
– Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
– 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.
– Inspektor nadzoru inwestorskiego – uprawniona osoba fizyczna sprawująca
nadzór na budowie w imieniu Zamawiającego
– Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
– Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
dokumentacji projektowej.
– Zamierzenie budowlane – kompleksowa realizacja rozbudowy oczyszczalni
ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
– Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisania przez Wykonawcę obmiaru
dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych
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załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
Wymiar nominalny DN – liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, które jest
dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliŜeniu równą wymiarowi rzeczywistemu w
odpowiedniej jednostce odniesienia
Średnica nominalna dn- wymagana średnica przyporządkowana do wymiaru
nominalnego.
Ciśnienie nominalne PN – liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące
wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W
systemach rurowych temperaturą odniesienia jest temperatura wody równa 20°C
Ścieki – mieszanina wód zuŜytych, powstających w wyniku róŜnorodnej
działalności człowieka
Ścieki bytowo-gospodarcze – ścieki powstające w gospodarstwach domowych i
zakładach uŜyteczności publicznej
Oczyszczalnia ścieków – zespół obiektów i urządzeń słuŜących bezpośrednio do
oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych
Stacja zlewcza ścieków dowoŜonych – obiekt inŜynierski z wyposaŜeniem,
instalacją i pomocniczym sprzętem technicznym słuŜący do odbioru ścieków
dowoŜonych taborem asenizacyjnym
Reaktor SBR – sekwencyjny biologiczny reaktor porcjowy, w którym w
określonym cyklu następuje napełnianie reaktora ściekami, oczyszczanie ścieków
(usuwanie ze ścieków związków węgla, azotu i fosforu), sedymentacja osadu i
spust ścieków oczyszczonych
Osad czynny – zawartość reaktora SBR będąca mieszaniną ścieków oraz
organizmów (np. bakterie) Ŝywiące się substancjami zawartymi w ściekach i w ten
sposób je oczyszczających
Osad nadmierny – osad czynny przyrosły na skutek rozmnaŜania się organizmów
występujących w osadzie i usuwany z układu oczyszczania
Stabilizacja tlenowa osadu – biologiczny rozkład zanieczyszczeń organicznych
zawartych w osadzie w warunkach tlenowych, powodujący zmianę rozkładalnych
związków organicznych ( powodujących zagroŜenia dla środowiska ze względu na
zdolność osadu do zagniwania) na formy nierozkładalne i nieorganiczne
Reaktor (zbiornik) STO – reaktor ( zbiornik) stabilizacji tlenowej osadu
System napowietrzania – wprowadzanie spręŜonego powietrza do ścieków np. w
formie pęcherzyków powietrza
Dyfuzor – element systemu napowietrzania spręŜonym powietrzem słuŜący do
wprowadzania powietrza do ścieków w systemie drobnopęcherzykowym
Dmuchawa – urządzenia do podawania i spręŜania gazów do ciśnienia ok. 0,3MPa
Odwadnianie osadów – usuwanie wody z osadu w celu zmniejszenia jego
objętości do uwodnienia w granicach 50-88%
Polielektrolit – substancja o wysokim cięŜarze cząsteczkowym, dodawana do
osadów w celu poprawy ich zdolności do zagęszczania i odwodnienia
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem słuŜący do
transportu wody.
Uzbrojenie przewodu – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące
połączeniami, kształtkami słuŜące do celów regulacyjnych, zabezpieczających,
pomiarowych, czerpalnych, sterujących itp.
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Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu
budowy.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót
związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną
budowli lub jej elementu.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienie budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową
obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru w ramach posiadanego uprawnienia od
Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie. Inspektor nadzoru z
ramienia Zamawiającego kontroluje zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją
projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunków umowy oraz
sprawdza jakość wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, dokonuje sprawdzenia i
odbioru robót budowlanych, ulegających zakryciu, potwierdzenia faktycznie wykonanych
robót.
3. Materiały i urządzenia
3.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, jak równieŜ
instalowanych urządzeń, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i
odpowiednie świadectwo badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, Ŝe wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowych specyfikacji
technicznych w czasie postępu robót.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić
Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
3.2. Kontrola materiałów i urządzeń
Inspektor nadzoru moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i
urządzenia, Ŝeby sprawdzić zgodność z wymaganiami szczegółowych specyfikacji
technicznych. Inspektor nadzoru jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału
w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych prób mogą stanowić podstawę do aprobaty
jakości danej partii materiału. Inspektor nadzoru jest równieŜ upowaŜniony do
przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. Wytwórnie materiałów
mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. W przypadku, gdy Inspektora nadzoru
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
- Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji
- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.
3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty materiałów i urządzeń
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą,
- lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustalono Polskiej
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi szczegółowych
specyfikacji technicznych.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez szczegółowe
specyfikacje techniczne, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty,
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań
jakości materiałów, Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest
producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi
nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜną legalizację, mogą być badane
przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one wbudowane.
3.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora
nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem.
3.5. Przechowywanie i składanie 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 materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
3.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują
moŜliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem
materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyŜszych dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

5. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach
technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów
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technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robót
6.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
– prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową,
– ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót,
– jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót,
– zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
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 wyznaczeniu robót,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodetę do geodezyjnej obsługi budowy w odpowiednim wymiarze
godzin pracy, który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą Inspektorowi nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe obowiązujących w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzględniać będzie wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności
występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6.2. Teren budowy
6.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy będzie się ograniczał do granic własnościowych działek objętych
inwestycją.
Dojazd do terenu budowy istniejącą drogą lokalną.
Urządzenie placu budowy będzie obejmować:
– doprowadzenia wody do terenu budowy - naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją
projektową,
– zasilenie terenu budowy w energię elektryczną z istniejącej sieci,
– dowóz materiałów w miarę postępu robót i zuŜywanie ich na bieŜąco bez moŜliwości
dłuŜszego składowania, z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu oczyszczalni,
– zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego dla potrzeb pracowników budowy.
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6.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. W czasie przekazywania terenu budowy Zamawiający przekazuje
Wykonawcy:
– dokumentację projektową określoną w pkt. 1.4.,
– dziennik budowy,
– kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,
– kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji
przez Zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót.
6.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy
Wykonawca umieści w odpowiednich miejscach i ilościach tablice informacyjne
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. Tablice informacyjne
będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Utrzymanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających plac budowy (dozór) uczestnicy
procesu inwestycyjnego (Inwestor, Wykonawca) określą w szczegółowych warunkach
umowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca ustali i odtworzy na własny koszt.
6.2.4. Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i
podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy. Do obowiązków
Wykonawcy naleŜy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robót istniejących instalacji i urządzeń. JeŜeli wystąpi konieczność przeniesienia
instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować
Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takich robót. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora nadzoru o kaŜdym przypadkowym uszkodzeniu istniejących instalacji
i urządzeń oraz usunie powstałe szkody. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie
szkody spowodowane jego działaniem w instalacjach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego.
6.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich
przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego na placu budowy oraz poza
jego terenem. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
– utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
– podejmować wszelkie 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 uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skaŜania terenu, hałasu lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie
miał szczególny wzgląd na:
• lokalizację magazynów, składowisk, ukopów,
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
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o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków
substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
o moŜliwością powstania poŜaru.

wodnych

płynami

lub

6.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Zapewni wyposaŜenie w
urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaŜenie w sprzęt i odzieŜ wymaganą dla ochronny
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca
będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie zabezpieczenia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
6.2.7. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach
zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez
jego pracowników.
6.2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczane do
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego obowiązującymi, odpowiednimi
przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
6.2.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych.
6.2.10. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami
administracyjnymi o porządku.
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6.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać prawo patentowe i będzie w pełni
odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
6.3. Projekt organizacji robót
6.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania
zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania
Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów:
1. projekt organizacji robót,
2. szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4. program zapewnienia jakości.
6.3.2. Projekt organizacji robót
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Projekt organizacji robót ma
zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót.
Projekt organizacji robót powinien zawierać:
– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
– projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
– organizację ruchu na budowie,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowania praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
robót.
6.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania
wypływające z dokumentacji projektowej oraz ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości
przerobowe Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien
wyraźnie przedstawić w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie
głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.
6.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robót Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z programem
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Wykonawca musi zapewnić pracownikom takie warunki
pracy, aby były bezpieczne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz spełniały odpowiednie wymagania
sanitarne.
6.3.5. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. Do obowiązków
Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru oraz obowiązującymi przepisami.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych
elementów robót,
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
– wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji zarządzającemu realizacją umowy.
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo –
kontrolne,
– rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO9001 jest zobowiązany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
końca okresu realizacji inwestycji. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
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podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
– zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentów,
– terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,
– okresy i przyczyny wszystkich opóźnień lub przerw w robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
– daty zarządzenia wstrzymania realizacji robót, z podaniem powodu, z polecenia
Inspektora nadzoru,
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót oraz przyjęcia lub odrzucenia wykonania robót
zamiennych,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami
klimatycznymi,
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadził,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą na bieŜąco
przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy
robót.
6.4.2. KsiąŜka obmiaru robót
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
kaŜdego z elementów robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiaru.
6.4.3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru.
6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:
pozwolenie na budowę,
protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy,
umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,
instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz protokoły z narad i ustaleń na
budowie,
– protokoły odbioru robót,
– opinie ekspertów i konsultantów,
– korespondencja dotycząca budowy.

–
–
–
–

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie
Zamawiającego.
6.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy
6.5.1. Informacje ogólne
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany
do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzoru następujących dokumentów:
– rysunków roboczych,
– aktualizacji harmonogramu robót i finansowania,
– dokumentacji powykonawczej,
– instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.
Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było stwierdzić ich
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazu materiałów oraz procedur
złoŜonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na kwotę
kontraktu, a koszty wynikłe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6.5.2. Rysunki robocze
Rysunki robocze będą składane przez Wykonawcę, który potwierdzi podpisem i
stemplem umieszczonym na rysunku lub w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził i
zatwierdził rysunki oraz zakres robót jest zgodny z warunkami umowy. Inspektor nadzoru w
uzasadnionych przypadkach moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór
autorski.
6.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i
montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w
terminie określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez Wykonawcę i
obowiązuje po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
6.5.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju zastosowanych materiałów, urządzeń oraz w zakresie robót. Wszelkie
zmiany naleŜy nanosić na przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien przedkładać do
przeglądu i sprawdzenia Inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieŜąco rysunki
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powykonawcze. Po zakończeniu robót komplet rysunków powykonawczych naleŜy przekazać
Inwestorowi.
6.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, kompletną instrukcję eksploatacji i
konserwacji zastosowanych urządzeń oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i
elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub
wykonanie robót. Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń
obejmuje:
1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę
wykonania urządzenia,
2) Spis treści,
3) Informacje o producencie lub dostawcy (nazwa i adres firmy, nr telefonu,
faksu, itp.),
4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,
5) Opis działania urządzenia lub kaŜdego elementu składowego,
6) Dane o osiągach i wielkości nominalne,
7) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich
zabezpieczenia,
8) Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulacji, zasady eksploatacji,
instrukcje wyłączania z eksploatacji,
9) Instrukcja postępowania na wypadek awarii,
10) Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub
schematami, numerami części zamiennych, nazwami smarów i innymi
niezbędnymi informacjami dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i
trwałości urządzeń,
11) Adres kontaktowy do serwisu producenta.

7. Kontrola jakości robót
7.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe
zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich
wykonania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w
dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania odnośnie zakresu badań i ich częstotliwości są określane w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy zostały tam
określone, Inspektor nadzoru ustali konieczny zakres kontroli, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowne urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o
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jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
7.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.
7.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować moŜna 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.
7.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
7.5. 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 szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i
prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań
wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych dodatkowych badań, albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
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całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.

8. Obmiar robót
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określanym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m3 jako
długość pomnoŜona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
8.3. 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. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to
Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwo legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
8.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z zarządzającym realizacją umowy.

9. Odbiory robót i podstawy płatności
9.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych,
roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,

23

-

odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru. Jakość
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
9.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych części robót.
Odbioru częściowego dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
9.4. Odbiór ostateczny robót
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową
i szczegółowych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
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– dokumentację projektową powykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami oraz
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
– szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i
ewentualnie uzupełniające lub zamienne),
– ustalenia techniczne,
– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
– wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia
jakości,
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia
jakości,
– DTR, instrukcje obsługi urządzeń,
– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru ustalonego
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających
wyznaczy komisja.
9.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.
9.6. Podstawa płatności
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę na
poszczególne elementy, wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Fakturowanie częściowe wykonanych robót oparte będzie na określeniu przez Inspektora
nadzoru procentowego zaawansowania, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowofinansowym etapu robót. Okresem rozliczeniowym będzie 1 miesiąc.

10. Przepisy prawne
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i
normatywami. Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu
robót są wyszczególnione w punkcie 10 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej.
10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze
państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są związane z
prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
powyŜszych przepisów w trakcie realizacji robót. NajwaŜniejsze z nich to:
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126)
wraz z późniejszymi zmianami
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjne oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz.2072)
– Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270) wraz z późniejszymi zmianami.

