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rob6t
Og6lne wymagania dotycz4ce wykonania

ROBOTY BUDOWLANE
１．

Roboty aeme― kOd CPV 451■ 000‑8

２．

4
RobOty betonOWC‐ kod CPV 45262311‐
Roboty ciesielskie‐ kOd CPV 4542200‐

1

3
Roboty malarskie― kod CPV 45440000‐
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Aprobata techniczna

czymo
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OkreSlane

Sl

Swiadectwo oceoy wyrobu lub materiatu pod
bezpieczenstwa uzytkowania
wzglgdem jako6ci
*ydirr" po", upowainione inst5rtucje panstwowe i

i

specj

Bezpieczefstwo
realizacji rob6t
budowlanych

alistycme plac6wki naukowo -badaw czn

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania rob6t
budowlanych, ale takie, prawidlowa organizacja placu
budowy prowadzonych rob6t oraz ubeqpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialno6ci cywilnej w ztiqzl<l
z ryzykiem zawodowym

i
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budowlanych Oraz pOSiada ndamenti dach

lub wyrobu' wydany
anak bezpieczefstwa materialu
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Dafistwo,vv' wskazuJacv'
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technicznYmi okeSlonymr
Norm, aprobat tecnmcr.rV$

淋

Dokladno56

wymiar6w
Dokumentacia
builowY

雉

1;u

wla6ciwych

i

technicmych

淵

osol dokument6w forrnalno-prawnych

ii.rtionv*t

ao prowadzenia budowv'

Dokumentacja budowY obejmuje

:

z zd1czntym projektem
- pozwolenia na budowq wtaz
budowlanYm
- dziennik budowY
- protokoly odbior6w czgdciowych i kofcowych

-

Fojekty wykonawcze tj. rysunki

i

opisy shl4ce

realizacji obiektu

Dziennik budowy

urzgdolvy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oruz zdzr,zeli okolicaroSci zachodz4cych w toku
wykonywania rob6t. Dziennik budowy wydawany jest

i

przez wladciwy organ nadzoru budowlanego

Elementy rob6t

wyodr9bnione z caloSci planowanych rob6t ich
ЮdZtte,bl彪 stany wznoszonego obiek加 ,sh4∝
planowaniu, organizowaniu, kOsztorysOwaniu i
rozliczamu mwestycil
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InsPektor nadzoru
budowlanego

KierownikbudowY

Kontrola techniczna
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dokument okre6laj4cy ito56

t

i

warto6i roMt

UrraoUuryctt tpo Adza"y na podstawie: dokumentacji
przedmiaru rob6t, cen jednostkowych
projektowej,
-miterialu,
narzut6w kosztow poSrednich i
robocizny,
zysku
wyceniony kompletny kosztorys Slepy

Kosztorys 6lepy

opis rob6t w kolejno6ci technologicznej ich wykonania
z zestawienie material6w podstawowych

Kosztorys
powykonawcz5r

sporz4dzone przez wykonawca rob6t zestawienie
iloSciowo-wartoSciowe zadania
uwzglgdnieniem
wszystkich zmian technicznych tectnibgicznyct
dokonywanych wtrakct realiatti rO晰

Matenal budOwiany

z
i

伽帯
I搬悦∴醐

obiekt6w budowlanych oraz ich czqsci skhdo*y;h

Nadz6r autorski

forma

wykonywanej ptzez attota projekfu
,kontroli,.
inwestycji,
toku realizacji iob6t
,bulowlaneCg

w

budowlanych, polegaj4ca na kontroli zgodnoSci
YiTii.., nlo:lenlami Fojektu or., *.Wfuurir-i
akceptacji rozwi azat zanreriych
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dokument oheSlaj4cy jednoanacznie pod wzglgdem
technicznym ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiot6w. Normy w budownictwie stoso\ryane s4
m.in. do material6w budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiekt6w budowlanych
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Pozwolenie na
budowg

fimkcja techniczna w budownictwie
111t:_!:t*
?w\zaaa z opracowaniem projektu
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roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juL
wykonanych lub bgd4cych w trakcie realizacji rob6t
inwestycyjnych. KoniecanoSi wykonania rob6t
projektu
zabezpieczajryych
moie wynikad
". budowy
organizaili placu
wykonanie
prowizorycznych ptzejSi dla pieszych lub wjazd6w,
zadaszefi lub wygrodzef, odwodnienia itp. albo te2 s4
to nieprzewidziane, niezbgdne do wykonania pfirc€ w
celu zapobieZenia awarii lub katastofie budowlanej.
Roboty zabezpieczaj4ce mog4 wyst4pi6 na obiekcie w
chwili podjgcia przez inwestora deiyzji o przerwaniu
rob6t na czas dhrtszy, a stan zaawansowania
obiektu
wytonania tych rob6t dla octrony obiektu
WzEd, wptywami atrnosferycznymi
dla
zapobieZenia wypadkom os6b posbonnych

np.

z

rygu

Roboty zanikaj4ce
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朧 肥臨 躊
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konstukcja jednorazowa

(na o96l drewniana).
systemowa wielokroureeo vrytku (z
.hl"*y;Tild
Sluminiowych) lub spe-cjalna (np. wiszqca), sluiaca
Jako- pomost
ao wykonywani'a

;"

il;;I;

.roboczy

#il*l"pf9_,!ec1m
lgruszczarne pz;iami
bezpiecz4 praca ,u *y*t oS.i
Wada technlczna

lll^l.1aclo1*ia

pnez wykonawca re2im6w
w

i#ffi :_HH:'fJflH,m

lego prznnacznnten 7A

wykonawca

jw;{urli

Co odpowiedzialaoS6 ponosi
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dotyczqce wykonania rob6t
1.4 Og6lne wymagania
Wykonawcy Rob6t
1.4.1 Wymagania dotyczqce
jest odpowiettzialnv
Wykonawca rob6t

?

i'k9s6

l'l-Y}:ffift

i;'*e#iffiJ

x*r*:#r+'5*1;;;g***r**
BrffinHxi*irxffi
Nadzoru.Prograrffi?;;fi;5ci techniczne,
inspektorowi
l'rliJ".,I"* a" aprobatv
;" ; i::"y,
llffi,ffiffiyt :*:,Hf ffi,il:*W*:ff u;;[i "' ii;iffiprzekazarrymr
ptznz
i ustareniami
#f,iu.i#-ffiffi1ff;t-:ffi;ffi'*J.,;i
Nadzoru'
lnspeklora
1.4.2

wykonawcy rob6t
Kwalifikacje kadry technicznej

samo&ielnej funkcji
uprawnirnia
posiadac
musi
"il;*,ii" budowy ,1:'.1"*"'u
Kierownik budowy
i rob6t w specjalnosci konsfiukcylnobudownictwie'w
technicanej
Budowlanych
l'UV
budowlanej oraz by6 czlonkiem

f*V'ioO*

rodzaj6w rob6t
Kierownicy poszczeg6lnvch

('..'lTI^*i' "l"i$:ffi:11#":?#'ffi

;m*'iu*ru;ffi"#1i0.*%il"f"'T"f;'?uffi

#-'i'-ivr'"v'i"'o*

BudowlanYch.
Wymagany

jest ciqgly mdzbrkadry techniczrej

-i"t"f*vri

t"*6-"*

i

budowlanonad plov'adzonVmr robotami

modemizacji'

I

1.5. MateriatY

1.5.1 Materialy wykotzystane

wykonywania rob6t objgtych ninieisza
wymogt odno5nych przcpis6w i byd ilopuszczone

do

specylikacj4 -oof'.p.roi"e
do stosowania w budownictwie'

Za dopttszczanedo stosowania w budownictwie umaje

siE

wyroby, dla kt6rych wydano:

certyfikat na zmak bezpieczeristwa lvykazuj4cy, 2e zapewniono zgodnoSi z kryteriami
technicznymi okre6lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wla6ciwych przepis6w i dokument6w techniczrych (dla wyrob6w wymienionych w
Zarzedzentt Dyrektora Polskiego Centum Badaf i Cert5rfikacj i z 28 mtca 1 997 r. - MP
22197 poz.216)
certyfikat zgodnosci z Polskq Norm4 lub aprobat4 techniczn4 (dla wyrob6w wymienionych
w Rozporz4dzeniu MSWiA z 22 kt,i.et,,ia 1998 r. w sprawie wyrob6w sfu2qcych do
ochrony przeciwpoiarowej, kt6re mog4 by6 wprowadzone do obrotu stoslwania
wyl4cmie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz: U.. 55lgg poz. 362lub wyrobdw, dla
kt6rych wymaganie takie zawiera dokument odniesieniq kt6rym dokonywana jest ocena

i
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*TJp"t$'f#L}r,ffiffifi1ffi
Jakikolwiek,poet,
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Konuaktt'r' zaslariq Pflez
rob6t.

TransPort
wykonawca jest^p"*ffi
1.7

--^-r,

r ff :LlTff
l*"J::'iJ,ffi*:gffi
' wrwv"'--

na;axosc rouur
utptyt 4 ni"tooystrde

"d;"#-ffi#"":rfi
iJJ"i" Pr**i&ianYm

rzrAte

?[ffi:ortu'kt6reme

. . n^Lr+ -n,.A,,ie z zasadami

;ffi fr t"ITffii,,T';;":#J'i#1'*

Kontraktem'

czqce
muszq spetniac wymagania 'doty'
pojazdy'
publicanych
Przy ruchu na drogach

.Xffi :#H*
ii^nr;..;!ryg*:#g,*ffi;-ry#;,:"#:,#J,,$""fffi
barametr6w techmcmycn

if#;i';h';;il;;Xua,o*

tqe **iete

z terenu budowv'

wlasny koszt' wszelkie zauenzyszczatia
Wykonawca bqdzie na biezqco usuwa6' na
oraz dojazdach do terenu Budowy'
spowodowane jego po.i"riuiili ai"g*r' p'trit^v"ti
1.8 Wykonanie rob6t
Og6tne zasady wykonania rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6tzgodnie z Kontahem, oraz jako56
zastosowanych material6w wykonanych Rob6t, za ich zgodnosi z Dokumentaci4
wymaganiami sr, programem Zapewnienia Jakoici, projektu organizacji
Rob6t i poleceniami Inspektora Nadzoru.

i

f-j"tto*+

wykonarvca ponosi odpowiedzialnos6 za dokladne wytyczenie
w planie wymaczente
wysokosci wszystkich element6w Rob6t zgodnie , *y-i-"*-i
i ,redry- ot"trol"y.i
Dokumentacji proj ektowej.

i

Nast*pstwa jakiegokolwiek
.no*oag* ego przez wykonawca
wanacznniu Rob6t zostan+ iesli wymagac
lrrpitto,
przez Wykonawcg na wlasny
tosa.

yfly

G;il;;"

*

w wytvczeniu i

Nuiro*'i"i."*"r"

Sprawdzenie wytyczeruarob6t.lub -wyznaczenia
wysoko.ci przez rnspektora Nadzoru
zwalnia wykonawcy od odpowiedzi"ri-rsr
nie

rli"niiili**u.
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ffiffi

-gffg*-"x*lmiir,*ti6t*:ift
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jako6ci
1.9. Kontrola
Rob6t
1.9.1. Zasady kontroli iako6ci
przygotowaniem
takie sterowanie ich
celem kontroli Rob6t bEdzie
o.iienqe -lo^n4 jako66 Rob6t'

Wvkonawca jest

iHffi;;d;u

wykonaniem' aby

Rob6t i
za P"l'4
'Pl.I^"];
yt"ryffifffi;hg'lhoffiruo'*u
svstem Lonmri'
i
pr6bek
"ap"*i"a'i
oi"'han" ao potierania

odpowiedzi alrry

iv;d;;;; 6-.*.t

i

jako6ci material6w'

przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moita zztz4dai) od wykonawcy
-"4,
poziom ich wykonania jest
przeprowadzenia badatr *
-a".onstrowania, 2e
zadowalajqcy.

Wykonawca bgdzie prowadzi6 pomiary i badania material6w i Rob6t z czgstotliwoSciq
zapewniaj4cq stwierdzenie, 2e roboty wykonano 4odnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacj i Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i czgstotliwosci s4 okreslone w
ST, norrrach i
wytycznych w r,11ma4tu, gdy nie zostaly one- tam okreSrone, Inspeltor
NJzoru ustari
Ja*, zalces kontori jest koniecay, aby zapewnid wykonanie Rob6t zgodnie
z Kontuaktem.

wykonawca dostarczv Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa,
2rc wszTstkie stosowane
ttz4dzenta i sprzEt " badaiczy p..i"a".ie -*.are
fegtymacie,
zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaj4 wffig*i".lr"rrr-"t
".si"Jd*r,

;...a*

:Hf",fil$ffii:

i.oli.

bgdzie miec nieograniczonv dostsp
do pomieszczer laboratoryjnyclr
w

Inspektor Nadzoru bedzie

:,r."d""t*s,,r"dhff":,rrfjj,f
laboratorium'

pr*v p"^oriu i;u

mog'

T#Jf

.Tffir_?fiffi

:ry"fi :H:,**T|HI

;-i-i"a.,,iliii']ie2eri

niedoci4gni'cia te tsda tak
powazne'
ujemnie na rzeternoii *yrito*
badari Inspektor N'artzoru
natychmiast
's wstrzyma
dopusci je do uzycia
ooprero wtedy' gdv niedociqgnigcia
w pracy laboratorium"L"10y
wykonawcy
zostanq usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiJdni;

*,::j1 yfr il;;; .i
ilt,ilJt#il;

"k"_?
Wszystkie kosrty zwiazane z
organizowaniem

wykonawca.

i

i

prowadzeniem badafi material6w
ponosi

●
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1.9.2. Atesty

jakofci material6w

Przed wykonaniem badan iako.ci materiar6
w przezwykonawca, Inspektor Nadzoru moze
dopufti6 do uzycia materiaf posiadai4ce
odpowiednimi nomrami i ST.
"t*ip."ar.Jrt stwierdzai4cy peln4 zgodno$6 z

W przypadku

material6w.- dla. kt6rych atesty wymagane
sq przez ST, kazda partia
jej cechy.

dostarczana do Robot bgdzi'e posiadac
atest okreSlaj4cy jionoznacznie

Produkty prze.myslowe bgd4 posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wvkonanych pruez
ruego d*Ut-. ?opi"
wynik6w tych badan b9d4
-'
dostarczone
przez Wykonawca

Inspekto-*i"Nrdr;'

1.9.3. Dokumenty budowy
1.9.3. 1. Dziennik Budowy.

Dziennik budowy

jest

wymaganym dokumentem prawnym.

obowiqzujqcym
p-"tL#"t*ii"*.'v
Taynwtajweso i wykonawca w_oklsie
r"r*,
srff"#;u"
koricaokresugwarancyinego._,9g_rywiedzf;;;;-pr";rd";;;,;;-#i";;r"*
"a
zgodnie z obowiqaiqcymi pnaprsamt spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku Budowy
dokonWane na bie?4co i b9d4 dotyczyi przebiegu
Rob6t, stanu bezpieczaistwa !ed3
ruari i mie"ia o.- t".-r,"i"^".i i gospodarczej strony
budowy.

Kaidy zapis w Dzienniku Budowy. bEdzie opatrzony daq jego
dokonania" podpisem
osoby, kt6ra dokonala zapisu z podaniem imi#a
i

*r*i*" LrJrt"""*i.t";d;;;.
w porzqam chronologicznym,

Zapisy bgdq czytelne, ao.toryne trwalq technike

bezpodrednio jeden pod drugim, bez przervv.

zd4czone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty
bgd4 omaczane kolejnymi
'
numerami zalqcnrika i opafrzone dat4 i podpisem wykonawcy
i tnspettora Naozoru " "
Do Dziennika Budowy nale2y wpisad w szczeg6lnoSci:
- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

-

datq przskazania przez Z,znawiajqcego Dokumentacji projektowej,

- y.qod"i"T" przez Inspektora
rob6q terminy ro zpoczercia

i

progr:mu zapewnienia jakodci i harmonogramu
zakotrczenia posiczeg6lnych element6w Rob6t,

Ie"y

Rob6t, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniq okresy i przycryny
przaw w
- uwagi polecenia Inspekora Nadzoru projektanL
nadzoru
autorskiego)

;ry::1?C
Kobotac.
h'

i

i

(*;r-;h

- daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

zglosznnia i daty odbiorow Rob6t zanikaiecych, ulegai4cych
zakryciu, czgsciowych
1
kofcowych odbior6w Rohit
- wyja.{nienia uwagi i propozycje Wykonawcy

i

● rloPrJ
-

stan pogody

d;";;;;

podlegaj4cych
temperatury pov/ietza w okresie wykonywania Rot6a
lub wymaganio; szczeg6lnym w zwiqzku z warunkami klimatvcznymi

i

- zgodno66 rzeczywistych warunk6w

geotechnicznych

z ich

opisem

w

Dokumentacji

Projektowej,
przed i w trakcie
- dane dotycz4ce czynno6ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
wykonywania Rob6t

-danedotycz4cematerial6w,pobieraniapr6bekorazwynikiprzeprowadzonychbadariz
podaniem, kto je Przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Budowy bqd4
Propozycje, uwagi i wyja6nienia Wykonawcy, *-pit9t do Dziennika
prr"dloi*" lo.pektorowi Nadzoru do ustosunkowania siQ'
podpisuje z
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca
zaznaczprtrem ich przyjqcia lub zajEciem stanowiska'

wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania

ftfu"n

jest jednak ston4 kontalrtu

"i "i"Rob6t.
Wykonawcy

i nii

siQ.

ma uprawnieri do wydawania poleceri

1.9.3.2. Ksiega obmiaru
postqpu
Ksigga obmiaru stanowi dokument poa xalaiqcy ,na rozliczeniu faktycmego
ilrd;c" elementu Rob6t. obmiary *yio,*y"t iob6t p.rzeprowadz-a siq w^spos6b ci4gly
wj"iiot*u"tt poyjqtych w kosaorysie Ofertowym i wpisuje sig do Ksiggi Obmiaru'

1.9.3.3. Pozostale dokumentv budowy.
dokumenty:
Do dokument6w budowy zalicza sig opr6cz wymienionych wyzej, nastqpuj4ce
- protokoly przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokoty odbioru Rob6t

- protokoly z narad i ustaleri,
- korespondencj g na budowie

1.9.4. Pnechowywanie dokument6w budowy
odpowiednio
Dokumenty budowy b9d4 przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
zabezpieczonym.

jego natychmiastowe
Zaginigcie kt6regokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy

bid4

zawsze dostQpne

przedstawiane do wgl4du na iyczenie Z,amawiaj4cego'

dla

Inspektora Nadzoru

i

●
「 EORIJ
1.10. Obmiar rob6t
Og6lne zasadY obmiaru rob6t
z
Obmiar rob6t bgdzie okreSlac faktyczny zakes wykonywanych. \!Ot 4odnie
O"il*""*.ie projektow4 i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym'

powiadomieniu lnspektora Nadzoru o
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
przed terminem'
,rt ."ri" oU-i"oanych itobOi i terminie obmiaru, co najtoniej 3 dni

Wyniki obmiaru bqd4 wpisane do Ksiggi Obmiaru'
ilo5ciach podanych y lf"g"il""
Jakikolwiek blqd lub przeoczenie (opuszczenie) w
ukoflczenia wszystkich RoMt. Blgdne dane
Rob6t nie zwalnia wykonawc-f
"J "i6*iqrk" Nadzoru'
zostan4 poprawione wedlug instrukcji tnspektora
wymagan4 do. celu platno6ci
Obmiar gotowych Rob6t bQdzie przeprowadzony z czqsto6ci4
przez
ol*tstottyrn- w Kontrakcie lub oczekiwanym
na rzecz Wykonawcy
Wykonawcg i lnsPektora Nadzoru.

* *i"

Zasady olae5lania ilo5ci Rob6t i material6w

punktami slaajnymi b9d4 obmierzane
Dtugo6ci i odleglo5ci migdzy wyszczeg6lnionymi
poziomo wzdlu:Zlinii

osiowej.

:..

nie wymagajq inaczej' objqtosci
Je6li Specyfikacje Technicme wlaiciwe dla danych Rob61
dlogos6 pomnoZona przez Sredni przekr6j '
*

GA

*ylil;

.'

luto

lub kilograrnach
Ilofui, kt6re maj4 byd obmierzone wagowo, bgdq waZone w tonach
4odrrte z wyrtaganiami Specyfrkacj i Techniczrych'

Urz,qdzortra

i

sPrzqt PomiarowY

Wszystkie vrzedzlila

i

sprzgt pomiarowy, stosowany

w

czasie obmiaru Rob6t b9d4

zaakceptowane przez Inspeklora Nadzoru.

lJrurdzerttai sprzgt pomiarowy zostanq dostarczone--pr7ez Wykonawca' Jeteli urz4dzellna
-fr-U
.poet'*y-igajq badan atestuj4cych, to Wykonawca bgtlzie posiadad wazne
t"
Swiadecnva kwalifikacyjne.
w dobrym stanirl
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bqd4 utrzymyw ane przuz Wykonawca
w catym okesie trwania Rob6t'
Wagi i zasady waZenia

*fia;t t;; sr.

i

zainstaluje :ur;z4dzania wagowe odpowiadajqce odno5nym
rigari" utrzymywa6 to yveotzenie zapewniaj4c zachowanie

Wykonawca dostarczy

dotla&roSci wg norm zatwierdzonych przez lnspektora Nadzoru'
Czas penpr owadz.attia obmiaru

rob6t' a takze
Obmiary b9d4 przeprowadzane przed czg6ciowym lub koricowym odbiorem
*ytteiowania dhjszej przerwy wRobotach i zrniany Wykonawcy Rob6t'

;;r#.dh,

