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WYKAZ  SPECYFIKACJI 
Poniżej przedstawiono zestawienie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, opracowanych dla zadania pn. „Projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci energetycznej i oświetlenia dla zadania pod nazwą 
„uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkalną ul. Klonowa w Baborowie „ 

 

Nr specyfikacji Kod CPV Treść specyfikacji 

ST-00  Wymagania ogólne 

ST-01 45000000-7 Roboty ziemne 

ST-02 45231300-8 Roboty montażowe – sieć wodociągowa 

ST-03 45231300-8 Roboty montażowe – sieć kanalizacji sanitarnej 

ST-04 45231300-8 Roboty montażowe – sieć kanalizacji deszczowej 

ST-05 

45232210-7 

45316110-9 

45231400-9 

45311100-1 

Roboty budowlane w zakresie budowy linii 
napowietrznych 

Instalowanie drogowego sprzętu 
oświetleniowego 

Roboty budowlane w zakresie budowy linii 
energetycznych 

Roboty w zakresie pomiarów elektrycznych 
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WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót koniecznych do wykonania zadania pn: „Projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci energetycznej i oświetlenia dla zadania pod nazwą 
„uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkalną ul. Klonowa w Baborowie„ 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 
zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci energetycznej i oświetlenia dla zadania pod nazwą 
„uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkalną ul. Klonowa w Baborowie„ 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zestawionymi w tabeli 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Tabela. Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

ST-00 Wymagania ogólne 

ST-01 Roboty ziemne 

ST-02 Roboty montażowe – sieć wodociągowa 

ST-03 Roboty montażowe – sieć kanalizacji sanitarnej 

ST-04 Roboty montażowe – sieć kanalizacji deszczowej 

ST-05 

   Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych 

Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

Roboty w zakresie pomiarów elektrycznych 

 

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy 
i przepisy, nawet jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane. 

1.2 Określenia podstawowe 

W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia 
podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu 
inwestycyjnego. 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji 
technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych 
zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione 
poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 Prawo budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami wraz z aktami 

wykonawczymi i przepisami związanymi; 

 Obiekt budowlany: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 obiekt małej architektury; 

 Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
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 Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, 
wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania ścieków, konstrukcje oporowe, 
sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 

 Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, 
obiekty kontenerowe; 

 Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego lub budowli w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 

 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego lub budowli; 

 Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym, budowli robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy 
czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

 Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, budowlą – urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe, place pod śmietniki; 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

 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; 

 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

 Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

 Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie; 

 Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosowanie do ich właściwości; 

 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; 

 Organ samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001r. Nr 5 poz. 42), 

 Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez 
obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejęciem przez 
Zamawiającego Robót, 
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 Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów 
Kontraktu, wymienioną w Załączniku do Oferty, 

 Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby, 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 Dziennik budowy - dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego prowadzony przez 

Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykułu 45 polskiego Prawa 
Budowlanego. 

 Książka Obmiarów - dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z 
wymaganiami Artykułu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego  w podziale na 
poszczególne ulice lub obiekty 

 Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

 Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 Roboty Stałe – oznaczają roboty (włącznie z Urządzeniami), które maja być wykonane stosownie 
do Kontraktu, 

 Roboty Pomocnicze – oznaczają roboty pomocnicze wszelkiego rodzaju (z wyłączeniem Sprzętu 
Wykonawcy) potrzebne lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Stałych, a także 
do usunięcia usterek w tych Robotach,  

 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zwana dalej 
Specyfikacją Techniczną, stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

 Używane skróty należy czytać następująco: PZJ – Program Zapewnienia Jakości, STWiORB – 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru (Inwestora). 

1.3.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Terenu Budowy i że w uzgodnionym terminie 
przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i  administracyjnymi  oraz jeden komplet dokumentacji i specyfikacji technicznych. 

Uznaje się, że w Cenę Kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór Użytkowników 
i Właścicieli tych instalacji/sieci oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, aż do 
zakończenia i przekazania Robót. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia 
prac właścicielom/administratorom uzbrojenia podziemnego ujętego w dokumentacji lub wskazanego 
przez Zamawiajacego. 
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Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej 
do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek 
ochrony udostępnionych mu punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.3.2 Dokumentacja projektowa.  

Dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodnie z wykazem 
podanym w warunkach umowy. 

Dokumentacja ta dzieli się na dokumentację: 

 dostarczoną przez Zamawiającego 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 
Dokumentacja dostarczana przez Zamawiającego: 

Wykonawca po podpisaniu przez strony Umowy na realizację Inwestycji otrzyma od Zamawiającego 
jeden komplet dokumentacji:  

- projekt budowlany wraz ze zgłoszeniem robót 
- specyfikację techniczną, 
- przedmiar, 

Dokumentacja sporządzana przez Wykonawcę: 

Wykonawca w ramach Ceny Umownej, sporządzi niżej wymienione opracowania: 

 Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót sieciowych obejmującą: 
 wybór materiałów, 
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
 kolejność wykonywania robót, 
 zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań, 
 zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, 
 zestawienie koniecznych badań powykonawczych. 

 Instrukcje eksploatacji i konserwacji sieci 

Dla Robót, dla których będzie to niezbędne, w przypadku, kiedy dokumentacja techniczna dostarczona 
Wykonawcy będzie niewystarczająca Wykonawca zobowiązany jest, przed rozpoczęciem tych Robót, 
opracować i przedłożyć Inwestorowi do zaakceptowania rysunki wykonawcze i szczegóły dla 
instalacji, konstrukcji elementów budowli, umocnienia wykopów tymczasowych, itp., zgodnie, z 
którymi będzie realizował Roboty.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inwestorowi wszelkie 
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia (np. pozwolenia wodno – prawne na 
wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopów) oraz wykona wszelkie opracowania 
niezbędne do ich uzyskania. 

1.3.3 Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i specyfikacją techniczną. 
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Dane określone w dokumentacji i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy użytych materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.3.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu przed Przejęciem Robót 
Dokumentację Powykonawczą Budowy, przedstawiającą obiekty tak, jak zostały zrealizowane, z 
zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 

Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowią: 
a. Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, 
b. Powykonawcze namiary geodezyjne 
c. Protokoły z prób i badań 
d. Karty materiałów jakie zostały użyte do budowy 

 

1.3.5 Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy, utrzymania ruchu publicznego na 
terenie budowy, zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru Robót i Odcinków.  
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 
wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania robót.  

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
urządzenia zabezpieczające Teren Budowy, takie jak: zapory, pomosty, kładki nad wykopami, słupki 
z taśmą ostrzegawczą, znaki informacyjne, światła ostrzegawcze oraz wszelkie inne budowle 
i urządzenia, które mogą być konieczne. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności zapór i 
znaków w dzień i w nocy ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową przewodu 
kanalizacyjnego. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową.  

W cenę kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy 
techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w 
czasie trwania robót oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu prac. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru Robót i Odcinków. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 
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oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 

1.3.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 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 będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.3.7 Ochrona przeciwpożarowa 

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. 

1.3.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

1.3.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji 
urządzeń i/lub instalacji oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas 
prowadzenia prac w pobliżu tych urządzeń i/lub instalacji. Opłaty za nadzory branżowe będą wliczone 
w cenę kontraktową. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt 



Zadanie pn. „projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz 
sieci energetycznej i oświetlenia dla zadania pod nazwą „uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkalną 

ul. Klonowa w Baborowie „ 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 12 
ST-00 

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. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.3.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie gruntu, materiałów 
na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera.  

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie mogą być dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. W przypadku nie dostosowania się do tego 
zalecenia Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.3.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Kierownik budowy z ramienia Wykonawcy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, 
przed rozpoczęciem robót sporządzi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) w oparciu 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest 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 niespełniających 
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. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.3.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 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 tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 

1.3.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
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lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu  co najmniej na 14 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy 
Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów odniesienia, o których mowa powyżej oświadcza, że dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym, a jakiekolwiek nazwy własne producentów [jeżeli przez przeoczenie by wystąpiły] 
w SIWZ należy traktować za niebyłe. 

1.3.14 Zaplecze budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy, spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym 
zakresie. Lokalizację zaplecza określi Wykonawca zgodnie z warunkami wynikającymi z prowadzenia 
robót. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie 
mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, 
utrzymania przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia 
terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwoleń na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do Zaplecza Budowy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie śmieci). Wykonawca 
będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 
wykonywania Robót opłatami.  

Likwidacja zaplecza budowy obejmuje usunięcie wszystkich przyłączy, magazynów, posprzątanie 
placu i przywrócenie do warunków pierwotnych.  

Koszty założenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że są zawarte w cenie kontraktowej. 

1.4 Opis prac towarzyszących 

1.4.1 Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi 
Warunkami Kontraktu. 

1.4.2 Dokumentacja fotograficzna i zabezpieczenia budynków 

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi dokumentację 
fotograficzną obiektów dróg, chodników, ogrodzeń, wjazdów do posesji, budynków  oraz 
zagospodarowania zieleni w pasie robót wraz z ogólnym opisem ich stanu technicznego ze 
szczególnym uwzględnieniem wszelkich uszkodzeń i zarysowań. Ze szczególną uwagą należy 
przygotować dokumentcję fotograficzną dla budynków i budowli położonych w odległości mniejszej 
niż 8 m od trasy projektowanych sieci. Całość dokumentacji Wykonawca przekaże na płycie CD/DVD 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. W przypadku braku dokumentacji fotograficznej, 
ewentualne roszczenia Użytkownika będą interpretowane na Jego korzyść. 

2 MATERIAŁY 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. 

Materiały muszą odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich 
najnowszym wersjom tu nie wymienionym. 

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo 
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budowlane. Na życzenie Zamawiającego odpowiednie aprobaty lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 

2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, 
które w opinii Zamawiającego są nieodpowiedniej jakości, to zamawiający zażąda od Wykonawcy 
uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia 
wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.3 Wadliwość materiałów 

Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób, jakiekolwiek urządzenia, 
materiały czy wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Kontraktem, to 
Zamawiający będzie mógł takie urządzenia, materiały lub wykonawstwo odrzucić dając Wykonawcy 
powiadomienie z przedstawieniem powodów. Wtedy Wykonawca bezzwłocznie usunie wadę i 
zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom Kontraktu.  

2.4 Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Używanie materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska jest niedozwolone. Stosowanie 
materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym, niż dozwolone w odnośnych przepisach 
nie będzie akceptowane.  
Jakiekolwiek regenerowane lub odzyskiwane materiały, które mają być użyte do wykonania Robót 
muszą otrzymać od odnośnych władz certyfikat, że są bezpieczne dla środowiska. 
 

2.5 Terminy dostaw 

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiału była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona 
z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w specyfikacjach technicznych i dokumentacji.  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
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. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu i zagrażające bezpieczeństwu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4 TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów / sprzętu 
na i z terenu robót. 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 zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera, 
w terminie przewidzianym kontraktem.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, zniszczenia i 
szkody spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych 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 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. 
Specyfikacje techniczne nie są w pełni wyczerpujące, gdyż nie mogą objąć wszystkich szczegółów 
projektów 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 
Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
 

5.1 Jakość wykonania 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy i z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 
wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Dokumentacją i Specyfikacjami 
technicznymi. 
Wszystkie urządzenia, materiały i inne artykuły wykorzystane w Robotach objętych niniejszym 
Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie 
odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji urządzeń dostarczonych w ramach 
niniejszego Kontraktu. 
Dane określone w Dokumentacji i w Specyfikacjach Technicznych będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a ich cechy nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeśli wymaga tego Specyfikacja Techniczna lub gdy żąda tego Inspektor nadzoru, Wykonawca 
przedłoży w celu zatwierdzenia przez Inspektora pełną informację dotycząca materiałów lub 
wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie Robót. 

5.2 Wycinka drzew i krzewów 

W ramach realizacji niniejszego zadania nie przewiduje się wycinek drzew i krzewów, wymagających 
uzyskania pozwolenia na wycinkę.  
Zabezpieczeniu podlegają drzewa zlokalizowane w odległości ≤2,00m od sieci. Zabezpieczenie polega 
na wykonaniu w pobliżu drzew prac ręcznych tak, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, szalowaniu 
wykopów, okrycia odsłoniętych korzeni mokrymi matami, ustawieniu osłon wokół pni. 
W trakcie prowadzenia robót związanych z budową sieci na terenach prywatnych Wykonawca 
zobowiązany jest do odtworzenia lub przesadzenia zieleni niskiej w porozumieniu z właścicielem 
nieruchomości lub wypłaty odszkodowania za wyrządzone szkody [np.: zakup sadzonek, krzewów] 
Koszty te Wykonawca powinien wliczyć w cenę kontraktową.  

5.3 Uzbrojenie nad - i podziemne 

Informacje odnośnie charakteru gruntu i podglebia na terenie placu budowy oraz przybliżone 
lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano w Dokumentacji. Nie zwalania to jednak 
Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia. Przed rozpoczęciem prac 
budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem 
napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich części i wyposażenia z nimi 
związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali 
wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. Jednocześnie 
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Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac 
właścicielom uzbrojenia podziemnego. 
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nadziemnych i podziemnych winny być 
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. W 
przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, szkody 
zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna ich wymiana na koszt Wykonawcy. 
Zobowiązuje się również Wykonawcę do napraw nawierzchni dróg dojazdowych do terenu budowy 
uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót przez transport oraz urządzenia wykorzystywane do 
prowadzenia robót. 

5.4 Zgodność Robót z normami 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm 
krajów UE, które mają związek z realizacją Robót i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiającego. 
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

5.5 Stosowanie przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawcę obowiązują akty prawne aktualne na dzień ich 
stosowania. 

6 KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT. 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakości obejmujący personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą wykonanie i ukończenie Robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentach kontraktowych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Specyfikacjach 
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, jeśli nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
warunkami Kontraktu. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI).  
 

6.1.1 Normy 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Prawo 

Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami) 
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie 
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią 
inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 
Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi 
być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia: 

a) z kryteriami technicznymi - w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak 
Bezpieczeństwa 

b) z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu 
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c) z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej 
Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do wymagań 
podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi procedurami atestacyjnymi: 
a) certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa — na wyrób wydawany jest Certyfikat na Znak 

Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak Bezpieczeństwa (oraz 
jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r 
w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do 

Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu 

życia i zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi na Znak Bezpieczeństwa 

i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53) 

b) certyfikację zgodności - na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub 
Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną; 

c) deklaracja zgodności producenta - producent wydaje Deklarację Zgodności z Polską Normą 
lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady wydawania i wzór deklaracji 
zgodności określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 
1998r. z sprawie systemów zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

(Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728) 

Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie mające 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane 
według tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, 
atestacji zgodności oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 
Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 (Dz.U. Nr 249 poz.2497) 
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi 
danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały 
najwyższą jakość w swojej klasie. 

6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora 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. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi. 
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6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą  
 lub  
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają 
wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez specyfikacje 
techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w przedmiarze robót/wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
przejściowej na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie. 

7.2 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.  
Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu oznacza 
grunt mierzony po zagęszczeniu. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. 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. 
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7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury 
za roboty za okres rozliczeniowy wymieniony w Kontrakcie. 
Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub przejęciem Robót i Odcinków, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
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 wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inspektorem. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy robót, (odrębnie dla każdego odcinka lub ulicy), 
 odbiór ostateczny (końcowy), 
 odbiór po upływie okresu zgłaszania wad i usterek 
 odbiór po okresie gwarancyjnym/rękojmi. 

 

8.2 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 demontażowi lub zakryciu. 
Odbiór robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3 Odbiór częściowy robót  

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór robót potwierdza Inspektor Nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę pismem do Zamawiającego. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbiór ostateczny robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją i Specyfikacją Techniczną. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych , zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją i Specyfikacją Techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót , 

2. protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3. protokoły odbiorów częściowych, 
4. książki obmiarów  
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodny z specyfikacją techniczną. 
6. oświadczenia właścicieli posesji o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego oraz 

odtworzeniu uszkodzonych kamieni granicznych. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
 

8.5 Odbiór po upływie okresu zgłaszania wad i usterek i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu zgłaszania wad i usterek oraz upływie okresu gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie zgłaszania wad oraz 
w okresie gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu zgłaszania wad i usterek i gwarancji będzie dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny 

(końcowy)” 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego bądź cena ryczałtowa, jeżeli tak stanowi Kontrakt. 
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Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych lub w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy; 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT; 

Ceny Jednostkowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać ustalone 
przez Oferenta w Przedmiarze Robót dla każdego z elementów rozliczeniowych. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Podstawowe Akty Prawne 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 
177 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 
z późniejszymi zmianami). 

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

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami). 

 Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z 
późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 
351 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z 
późniejszymi zmianami). 

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

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.85.729). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 
 Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz.U.02.169.1386). 
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360 wraz 

z aktami wykonawczymi). 
 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000r. o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie 

niektórych ustaw (Dz.U. 2000 nr 43 poz. 489) 
 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 o badaniach i certyfikacji (Dz.U. 1993 nr 5, poz. 250 

z późniejszymi zmianami). 
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 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z późniejszymi 
zmianami). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.02.147.1229 z 
późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 maja 2005 w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U.05.96.817) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U.03.120.1133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 
(Dz.U.03.120.1127). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę (Dz. U.04.242.2421). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz.U.04.108.953). 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 
2002 (Dz.U.02.75.690). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U.04.109.1156) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U.99.43.430). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.00.63. 735). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu 
przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz.U.03.120.1128). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów 
innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich 
termiczne przekształcanie (Dz. U.02.18.176 wraz z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 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. 04.168.1763). 



Zadanie pn. „projekt budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz 
sieci energetycznej i oświetlenia dla zadania pod nazwą „uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkalną 

ul. Klonowa w Baborowie „ 

 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 24 
ST-00 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. 
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
(Dz.U.98.55.362). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U.03.121.1138). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.03.121.1139). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.03.121.1137). 

 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. 93.96.437). 

 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.01.118.1263). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650). 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30). 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 poz.. 231). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i 
trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.00.100.1086 z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie. (Dz.U.99.30.297) 

 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.95.25.133). 

 
Inne przepisy 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r. 
 

Uwaga: Wykonawcę obowiązywać będą przepisy aktualne na dzień ich stosowania. 


