
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne:
1. Projekt  architektoniczno  –  budowlany  „Odbudowa  muru  obronnego  oraz  rewitalizacja  terenów 

wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach”
2. Projekt  budowlany  sieci  sanitarnych:  „Przebudowa  wewnętrznej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i 

deszczowej dz. Nr 269/1 oraz jej podłączenie do:
- kolektora kanalizacji deszczowej,
- sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanych w ul. Rybackiej dz. nr 264 k.m. 8

3. Roboty towarzyszące i obowiązkowa wizja lokalna wykonawcy na placu budowy
3. Zawarte w projekcie:

a) warunki i uzgodnienia instytucji uzgadniających
b) zalecenia i uwagi projektanta dot. wymienionych PN i BN wykonania i odbioru robót.

4. Instrukcję montażu producentów wbudowanych materiałów oraz zamontowanych sprzętów.
5. Warunki  i  procedury  wykonania  i  odbioru  wg  postanowień  określonych  w  umowie  i  Prawie 

Budowlanym.  Warunki  odbioru  technicznego,  odbiór  techniczny  robót  nastąpi  po  zakończeniu 
zadania stanowiącymi techniczną i funkcjonalną całość zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i 
zawartą umową.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja terenów wokół Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, a także przebudowa 
wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. nr 269/1 oraz jej 
podłączenie do kolektora kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej, 

zlokalizowanych w ul. Rybackiej dz. nr 264 k.m. 8.

1.Wymagania ogólne  odnoszą  się  do wymagań  wspólnych i dotyczą  wszystkich 
robót  związanych z  odbudową muru obronnego,  rewitalizacji  terenów wokół 
muru,  a  także  przebudowie  wewnętrznej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i 
deszczowej.

1.1.Dane ogólne

Nazwa i adres inwestora: Powiat Krapkowicki  z/s w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1

1.2.Przedmiot i zakres robót

Przedmiot zastosowania specyfikacji technicznej jest dokumentem stosowanym do przetargu 
i zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wraz z jej realizacją i rozliczaniu
robót  w  obiektach  budowlanych,  kubaturowych  obejmujących  całokształt  robót  podstawowych 
wraz z robotami towarzyszącymi. Roboty podstawowe i towarzyszące należy rozpatrywać wraz z 
opracowaną dokumentacją architektoniczno-budowlaną oraz wizją lokalną na placu budowy dla
poszczególnych zadań i ich zakresów, kosztorysami opracowanych na podstawie przedmiaru robót, 
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kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej w oparciu o TZKNBK, KNKRB, KNR, KNNR,  KSNR, 
oraz kalkulacją własną.

Przedstawione wymagania związane są z odbudową muru obronnego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą  na  działce  nr  269/1  w  miejscowości  Krapkowice  na  nieruchomości  będącej 
własnością Powiatu Krapkowickiego z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1.

Szczegółowy zakres robót budowlanych i instalacyjnych:

Prace przygotowawcze:

− Prace pomiarowe związane z  geodezyjnym wytyczeniem osi  i  wyniesieniem wszystkich 
projektowanych  elementów m.in. studzienek kanalizacyjnych,

− Zlokalizowanie i oznaczenie w terenie sieci uzbrojenia terenu, znajdujących się w zasięgu 
planowanych  robót ziemnych,

− Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia,
− Zdjęcie humusu do grubości 30 cm oraz gruzu do części gruntu macierzystego.
− Przygotowanie  istniejących tymczasowych dróg dojazdowych,
− Przygotowanie  zaplecza  i  placów  budowy na  terenie  inwestora  lub  udostępnionym  dla 

potrzeb inwestycji,
− Wytyczenie  i  zorganizowanie  miejsc  składowania  materiałów sypkich,  kamienia,  innych 

elementów przewidzianych do wbudowania,
− Ustalenie potrzebnego materiału i sprzętu oraz wytyczenie miejsca składowania.

Prace demontażowe:

− Rozbiórka nieczynnych studzienek ściekowych ceglanych i z kręgów betonowych,
− Demontaż starych bądź nieczynnych rur kanalizacyjnych kamionkowych i z PCV,
− Rozbiórka  ręczna  muru  z  kamienia  na  zaprawie  wapiennej  –  część  muru  w  miejscu 

zawalenia oraz po 1,0m z każdej strony do poziomu terenu,
− Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zaprawie wapiennej – część muru niezawalona lecz 

ze względu na stan techniczny wymagająca przebudowy, 
− Ręczne  rozebranie  czapy betonowej  i  wywiezienie  gruzu  lub  składowanie  na  specjalnie 

wydzielonych do tego miejscach na placu budowy,
− Segregacja materiału kamiennego  przeznaczonego do odzysku  i ponownego wbudowania,
− Wydobycie i wywóz gruzu z demontażu na wysypisko.

Prace ziemne i budowlano – konserwatorskie:

− Zdjęcie humusu do grubości 30 cm,
− Wykonanie wykopów liniowych w celu rozdzielenia kanalizacji sanitarnej z deszczową oraz 

podłączenia ich do kolektorów biegnących w ulicy Rybackiej,
− Przemieszczenie części ziemi  z wykopów na odkład,
− Wykonanie nowych studzienek,
− Ułożenie przewodów instalacji sanitarnej i burzowej,
− Zasypanie wykopów,
− Zabezpieczenie skarpy muru przed osuwaniem w trakcie przebudowy muru,
− W trakcie  rozbiórki  usuwanie  z  powierzchni  kamienia  wapiennego  porostów,  mchów  i 

roślinności,
− Wykonanie muru z  kamienia łamanego z zachowaniem wątku muru,  na specjalistycznej 

zaprawie wapiennej,
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− W trakcie wznoszenia muru wykonać  przepusty o średnicy ø 75 mm celem późniejszego 
podłączenia drenażu do maszkaronów (rzygaczy)

− Wykonanie deskowania (szalunków) stropu żelbetowego na rotundzie,
− Ułożenie zbrojenia wieńca i płyty,
− Betonowanie wieńca i płyty rotundy,
− Wykonanie  wykopu  przestrzennego  w  celu  wzmocnienia  gruntu  siatką  geotechniczną 

jednokierunkową PEHD,
− Wywóz zdjętej ziemi na przygotowane składowisko,
− Ręczne ułożenie siatek geotechnicznych jednokierunkowych PEHD,
− Wykonanie tynku renowacyjnego na wewnętrznej stronie muru,
− Wykonanie izolacji pionowej muru z folii kubełkowej,
− Wykonanie drenażu wzdłuż muru w skład którego wchodzą roboty: 

wykonanie gurtów dennych, ręczne układanie rury drenarskiej owiniętej  matą kokosową.
− Obsypanie w/w siatek gruntem rodzimym.
− Zasypanie wykopów pospółką i ziemią z ukopów,
− Wykonanie elementów z piaskowca -  tralek na rotundzie, zwieńczenia korony muru,
− Czyszczenie muru preparatem z detergentem,
− Spoinowanie muru,
− Wykonanie maszkaronów i montaż na murze od strony zewnętrznej,
− Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia,
− Roboty porządkowe.

Prace odtworzeniowe:

− Po  wykonaniu  właściwych  prac  ziemnych,  należy  rozścielić  niezhołdowaną  ziemię  i 
wykonanie spadku terenu w kierunku drenażu,

− Wykonanie obsiewu mieszkanką traw terenu zamkowego,
− Rozplantowanie ziemi w miejscach odkładu  nadmiaru urobku,
− Odtworzenie nawierzchni drogowej i chodnika,
− Demontaż dróg tymczasowych,
− Demontaż oznakowań i zabezpieczeń placu budowy.

Prace porządkowe

- Zrekultywowanie terenu sprzed stanu budowy, w miejscach dróg tymczasowych i placu budowy,
- Uporządkowanie i likwidacja placu budowy.

Prace zabezpieczające:

− Ogrodzenie  placu  budowy  i  odpowiednie  oznakowanie  tablicami  ostrzegawczymi 
informującymi o terenie budowy i pracach na wysokości,

− Zabezpieczenie elementów środowiska naturalnego (m.in. drzewa magnolii znajdującego się 
na terenie zamku) przed uszkodzeniem.

− Roboty ziemne – wykonanie wykopu i wywóz ziemi
− Roboty rozbiórkowe
− Roboty budowlane w zakresie odbudowy muru
− Roboty związane z przemurowaniem fragmentu muru
− Roboty instalacyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
− Roboty drogowe
− Roboty budowlane w zakresie wykonania drenażu
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1.3.Przekazanie placu budowy, organizacja robót, zabezpieczenie interesów Zamawiającego 
      i osób trzecich.

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
prowadzenia robót w sposób zapewniający ciągłość  wykonania prac, dokładając wszelkich starań 
do uzyskania maksymalnie krótkiego czasu wykonania. Wykonawca zobowiązany jest opracować 
organizację placu budowy i harmonogram prac, według którego roboty będą prowadzone.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania zniszczenia, uszkodzenia 
mienia prywatnego i szkolnego. Wykonawca w przypadku zaistnienia takich zniszczeń i uszkodzeń 
usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu  aż do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i 
będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne  środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych.

1.4.Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej

Podczas realizacji robót wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa  i  higieny pracy i  ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca jest  zobowiązany do 
zapewnienia w trakcie wykonywania robót bezpieczeństwa osób postronnych m.in. stosując odzież 
ochronną, oznakowania miejsc niebezpiecznych. Wykonawca zabezpieczy teren poprzez wykonanie 
odpowiednich  wygrodzeń  ustawienie  tablic  ostrzegawczych w miejscach prowadzenia  robót.  W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań 
sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, 
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych  na 
budowie.

2.Wymagania dotyczące materiałów budowlanych.

Przy wykonaniu zamówienia należy stosować  wyroby budowlane dopuszczone do obrotu 
powszechnego i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu robót  oraz  za  jakość  zastosowanych materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich 
zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą  być  zgodne  z  wymaganiami.  Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego 
materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży  szczegółowa 
informacje  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach 
odpowiednich badan laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacja umowy. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania  prób  materiałów  otrzymanych  z  zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy.  Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego  realizacja  umowy w dowolnym czasie.  W przypadku  gdy zostanie  stwierdzona 
niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami 
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zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
Materiały stosowane do budowy sieci drenażowych i kanalizacyjnych powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE, lub
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
   dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
   zdrowia i bezpieczeństwa
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
   obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
   aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

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 Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
  składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
  z Inspektorem nadzoru. 

Materiały  należy  przewozić  środkami  krytymi,  zabezpieczającymi  przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi  i  wpływami  atmosferycznymi.  Opakowania  muszą  być  zabezpieczone  przed 
przesuwaniem się. Materiały na budowę powinny być  przewożone zgodnie z  przepisami  ruchu 
drogowego  oraz  zasadami  BHP.  Rodzaj  oraz  liczba  środków transportu  powinna  gwarantować 
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej,  wskazaniami 
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Ze  względu  na  zabytkowy  charakter  rozpatrywanego  obiektu,  wszelkie  materiały  i 
rozwiązania zastosowane w projekcie odbudowy muru obronnego zostały uzgodnione i pozytywnie 
zaopiniowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3.Wykonanie robót

3.1Montaż rusztowań

Ze  względu  na  wysokość  muru  obronnego  2,2-5,6m,  przed  przystąpieniem  do  robót 
rozbiórkowych należy wykonać montaż rusztowań. 

Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym 
zakresie  i  być  przeprowadzony  zgodnie  z  dokumentacją  danego  rodzaju  rusztowania  i  pod 
nadzorem  osób  upoważnionych  do  kierowania  robotami  budowlano-  montażowymi.  Montaż 
rusztowań musi być zgodny z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych". 

 Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i 
    odbiorze prze nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót 
    zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy.
a) Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż: 
    - w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie: 
      dla rusztowań drewnianych 2,50 m. 
      dla rusztowań z rur stalowych 2,00 m. 
   - w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie: 
     dla rusztowań drewnianych 1,50 m. 
     dla rusztowań z rur stalowych 1,35 m. 
b) Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć wydzielone miejsce dla komunikacji pionowej
    pracowników pracujących na rusztowaniu. Odległość miedzy sąsiednimi pionowymi 
    komunikacjami dla pracowników nie powinna być większa niż 40 m. 
c) Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewnić przeniesienia  obciążenia
    pionowego pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i  obciążenie poziome od
    naciągu liny. 
d) Do transportu o masie większej niż 150 kg powinna być wykonana wieża  wyciągowa jako
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     konstrukcja samodzielna przylegająca do konstrukcji  rusztowania. 
e) Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny  mieć daszki ochronne
    nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie  mniejszym niż 40o do poziomu. 
f) Miejsca placu budowy, gdzie prowadzony będzie montaż rusztowań oraz  gdzie wykonywane
    będą roboty na rusztowaniach, należy oznaczyć za  pomocą tablic ostrzegawczych
    umieszczonych na widocznych miejscach . Na  rusztowaniach i wieżach wyciągowych powinny
    być wywieszone tablice  informacyjne o dopuszczalnym obciążeniu pomostów rusztowania i
    pomostu  wyciągu.
 
Podstawowe warunki BHP przy montażu rusztowań:

- Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni mieć założone pasy
  ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli 
- Nie wolno montować ani rozbierać rusztowań o zmroku bez sztucznego  oświetlenia
  zapewniającego dobra widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i
  silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s 
- Do budowy rusztowań nie wolno używać drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych 
- Podłużnice rusztowań stojakowych powinny być umocowane do stojaków i mogą być sztukowane
   tylko na stojakach 
- Deski pomostowe muszą opierać się na co najmniej 3 leżniach, a sztukowanie ich dozwolone jest 
  tylko na leżniach. Drabiny rusztowań drabinowych należy tak ustawiać, aby obie nogi spoczywały 
  na wspólnej podkładce z grubej deski. 
- Przy rusztowaniach wiszących zabrania się umocowywać wysuwnice jedynie za pomocą 
  zaklinowania. Łączenie dwóch rusztowań wiszących za pomocą tzw. mostka i używania drabin
  lub kozłów na tych rusztowaniach jest zabronione. 
- Rusztowanie musi być zabezpieczone przed wahaniami. 
- W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie
   kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. 
- Rusztowania mogą być oddawane po przyjęciu protokolarnym stwierdzającym zgodność montażu 
  z projektem i warunkami technicznymi przy udziale zamawiającego. Kopię protokołu odbioru
  rusztowania i oddania do użytku należy niezwłocznie dostarczyć zarządzającemu realizacją
  umowy z ramienia zamawiającego. 
- Przyjmując rusztowania sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziomość ułożenia
  podłużnic bieżni, poprawność przymocowania, prawidłowość założenia złączy i dokręcenia śrub, 
  założenia i uziemienia piorunochronów oraz sprawdza się czy w pobliżu rusztowania nie 
  występują nieizolowane przewody elektryczne. 
- Przy stosowaniu wież wyciągowych każdy podnośnik powinien być zaopatrzony w napis
  określający największe dopuszczalne obciążenie lub zakaz przewozu pracowników. Co dwa 
  tygodnie powinien odbywać się przegląd wież będących w użyciu. 
- Na wszystkich rusztowaniach powinny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym
  obciążeniem pomostu. 
- Stan rusztowań powinien być sprawdzany okresowo, zależnie od ich rodzaju, obciążenia i 
  intensywności użytkowania. 
- Należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań po dłuższej przewie w robotach, po każdej 
  burzy, wichurze, ulewie. 
- Rusztowania wiszące i na wysuwnicach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. 
- Nie wolno pozostawiać na rusztowaniach materiałów lub narzędzi na noc, na dni świąteczne lub 
  na czas dłuższych przerw w robotach.
- Rusztowanie powinno być konserwowane. 
- Zabrania się zrzucania elementów rusztowań przy rozbiórce. 

3.2 Roboty rozbiórkowe
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Teren oznakować tablicami ostrzegawczymi podanymi poniżej, lub innymi o podobnym
    znaczeniu m.in.:
- „UWAGA: roboty rozbiórkowe, osobom nieuprawnionym wstęp wzbroniony";
- „UWAGA: roboty rozbiórkowe - prace na wysokości - wstęp wzbroniony";
- „UWAGA: przejścia nie ma" (tablica od strony frontowej);
- „UWAGA: wstęp wzbroniony";
- pracownicy wykonujący roboty rozbiórkowe winni posiadać kaski ochronne, pasy
   bezpieczeństwa, rękawice ochronne itp.;
- firma wykonująca roboty rozbiórkowe zobowiązana jest do zachowania i przestrzegania 
   przepisów BHP i P. Poż.,
- całość robót wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej wymagane kwalifikacje i uprawnienia;
- zgodnie z opisanym zakresem robót , wykonanie prac na budynku należy wykonywać zgodnie z
  decyzją pozwolenia na budowę, zatwierdzonym projektem budowlanym, obowiązującymi 
  przepisami, uzgodnieniami i w sposób gwarantujący zachowanie bezpieczeństwa i mienia;
- budowę prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami
  budowlanymi w odpowiedniej specjalności;
- teren prowadzonych robót zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych;
- prowadzić dziennik budowy, umieścić na budowie tablicę informacyjną wraz z
  danymi bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
- wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, normami i przepisami prawa 
  budowlanego, oraz przepisami BHP  i  P.poż
- prowadzić książkę przedmiarów celem potwierdzenia wykonywanych robót przez Inspektora 
  Nadzoru Inwestorskiego;
- kompletować certyfikaty, świadectwa jakości na wbudowane i zastosowane materiały budowlane;
- w czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek spełniania wymogów ochrony środowiska
   naturalnego, ochronę przeciwpożarową, ochronę własności publicznej i prywatnej;
- wykonawca winien zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy podległych pracowników z
  zabezpieczeniem pomieszczeń socjalnych, sanitarnych, używania sprawnego sprzętu, odzieży
  ochronnej itp.;

Rozbiórkę nieczynnych studzienek ściekowych ceglanych i z kręgów betonowych, a także 
demontaż starych bądź nieczynnych rur kanalizacyjnych kamionkowych i z PCV należy prowadzić 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Należy rozebrać mur z kamienia w miejscu jego zawalenia oraz po 1,0m z każdej strony do 
poziomu terenu,  a także rozebrać część muru niezawaloną, lecz ze względu na stan techniczny 
wymagająca przebudowy. Rozbiórki dokonywać ręcznie etapami, oraz odcinkami o długości 1,0-
1,3m  w  każdym  etapie.  Kamień  z  rozbiórki  nadający  się  do  ponownego  wbudowania  należy 
segregować, oczyścić z zaprawy oraz składować w miejscu do tego specjalnie wyznaczonym. Gruz 
pochodzący z rozbiórki czapy betonowej i muru wywozić na wysypisko bądź składować na placu 
budowy w miejscu do tego przeznaczonym. 

3.3 Roboty budowlane w zakresie odbudowy muru

Przewiduje  się  wyburzenie  fragmentu  muru  i  przemurowanie  w zakresie  wskazanym w 
projekcie, a także rewitalizację terenów wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich 
w  Krapkowicach  przy  ulicy  Zamkowej  5  (rewitalizacja  i  odbudowa  dotyczy  terenu  objętego 
warunkami zabudowy). Wysokość muru 2,20-5,60m, długość muru zawalonego ok. 21 mb, długość 
muru do przebudowy (łącznie z rotundą) 78,10m + 16,10 = 94,2 mb.

Zawaloną część muru należy odbudować. Pozostałą część muru objęta zakresem warunków 
zabudowy należy przemurować wykorzystując w miarę możliwości kamień wapienny rozbiórkowy 
jako zewnętrzne i wewnętrzne lico muru. Nowy kamień wapienny należy wmurować w środkową 
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część muru i  zewnętrzną  w części  podziemnej.  Jako wątek podczas  murowania należy przyjąć 
fakturę tzw. rzędową. Dopuszcza się zróżnicowaną wysokość rzędów jednak nie mniejsza niż 
15 cm, a długość pojedynczych elementów powinna wynosić 20-30cm.Wymiar kamieni w głąb 
muru powinien być równy co najmniej wysokości rzędu, czyli wysokości pojedynczego elementu. 

Do spoinowania należy użyć specjalistyczną zaprawę wapienną z odpowiednimi dodatkami 
polepszającymi właściwości zapraw SanierFugenMortel SFM 97 firmy Baumit  w kolorze białym. 
Zaprawa ma być wykonana z piasku, wody i ciasta wapiennego trasowanego – dołowanego. Należy 
użyć zaprawy murarsko – tynkarskiej PUMA 91 firmy BAUMIT. Zachować oryginalną grubość 
muru. Przerwy technologiczne przy odbudowie muru nie powinny przekraczać wysokości 1,0 m. 
Następny  etap  murowania  wykonać  po  24-48  godzinach  w  zależności  od  warunków 
atmosferycznych. Zastosować izolację pionową od strony warstwy zasypowej w postaci ułożenia 
luźno folii kubełkowej od dołu do korony muru. Zasypkę wykonać z materiału filtracyjnego, która 
skutecznie odprowadza wodę sączkami poza mur. 

Podczas  prac  przy  odbudowie  muru  należy  w  2  warstwach  w  gruncie  ułożyć  siatkę 
geotechniczną  jednokierunkową  PEHD  zgodnie  z  rysunkiem  nr  4  przekrój  A-A.  Siatkę 
geotechniczną jednokierunkowych PEHD należy mocować do muru do specjalnych nierdzewnych 
kotew usytuowanych co 30 cm które będą kotwione w murze podczas jego wznoszenia. Kotwy 
wykonać  z  pręta  o  długości  0,6  m  i  ø  12  mm  zakończony  otwartym  oczkiem  (rozwiązania 
stosowane w huśtawkach) jego część w murze zagięta na długości 25 cm pod kątem 180 stopni na 
trzpieniu o średnicy Ø 150 mm. Poprzez oczka kotew i siatek należy przeciągnąć drut ocynkowany 
ø 6 mm. Mocując na trale do pierwszej i  ostatniej  kotwy. Na tej  samej wysokości co geosiatki 
jednokierunkowe PEHD należy w trakcie wznoszenia muru ułożyć bednarkę ocynkowana 40 x 4 
mm. 

Mur otynkować od strony wewnętrznej Sanova EinlagenTrassputz firmy Baumit – tynkiem 
renowacyjnym  trasowym  jednowarstwowym.  Całość  muru  po  odbudowie   należy  wyczyścić 
środkiem  do  czyszczenia  elewacji  Baumit  FassadenReiniger.  Następnie  całość  należy 
zaimpregnować środkiem impregnującym Baumit Imprägnierung. 

Istniejącą  koronę  muru  z  bloczków  żwirobetonowych  należy  zastąpić  kamieniem 
wapiennym,  a  betonową czapę  na  wykonaną z  piaskowca.  Należy odtworzyć  (zrekonstruować) 
tralki poprzez demontaż jednej z nich i wykonanie odlewu nowej. Zastąpić tralki betonowe nowymi 
wykonanymi z piaskowca. 

Podczas odtwarzania rotundy, wykonać betonowy wieniec 24x24cm na rotundzie, zbrojony 
prętami  2Ø8  na,  na  którym  opierać  będzie  się  płyta  żelbetowa  tarasu  gr.16cm,  zbrojona 
drukierunkowo  prętami  Ø10  co  20cm.  Dokładne  zestawienie  stali  zbrojeniowej  na  rysunkach 
architektonicznych.  Na  betonowym  wieńcu  umieszczona  będzie  baza  pod  tralki  wykonana  z 
piaskowca. Na niej umieszczonych będzie 119 tralek, ułożonych w dwóch rzędach. Zwieńczeniem 
będzie czapa z piaskowca gr.8cm. Taras należy wykonać z niewielkim spadkiem i odwodnieniem 
zakończonym  poza  murem  w  formie  ozdobnego  maszkarona  (rzygacza).  Pierwowzór 
zastosowanych maszkaronów znajduje się na zamku w Szczytnej.

3.4 Roboty ziemne

Przed  rozpoczęciem  wykonywania  wykopów  należy  wykonać  przekopy  próbne  w  celu 
zlokalizowania  istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć  i podwiesić  na 
szerokości  wykopu.  Wykopy  należy  wykonać  jako  otwarte  obudowane  z  uwzględnieniem 
szczególnych warunków BHP. Jeżeli  materiały obudowy nie są  fabrycznie zabezpieczone przed 
szkodliwym  wpływem  warunków  atmosferycznych,  to  powinny  one  być  zabezpieczone  przez 
Wykonawcę  poprzez zastosowanie odpowiednich  środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych 
właściwych  dla  danego  materiału.  Głębokość  ułożenia  przewodu  zależy  od  warunków 
klimatycznych, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej i przepływu wody opadowej w sieci.  

Wykopy  pod  przewody  powinny  być  rozpoczynane  od  najniżej  położonego  punktu 
rurociągu przesuwając się  stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać  przez 
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ułożenie przy jego krawędziach szalunków w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki 
robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami.

Minimalna szerokość  wykopu w  świetle obudowy powinna być  dostosowana do  średnicy 
przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy 
prowadzić  w  miarę  jego  zagłębiania.  Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie 
wykonywanego  wykopu,  krzyżujące  się  lub  biegnące  równolegle  z  wykopem  powinny  być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatacje. Wykop powinien być zabezpieczony i oznakowany. Dno wykopu powinno być równe 
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno być ono na 
poziomie wyższym od rzędnej  projektowanej  o  0,10 – 0,20 m.  Zdjęcie  pozostawionej  warstwy 
(0,10 – 0,20 m) gruntu należy wykonać  bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem 
przewodów.  Usuniecie  tej  warstwy  Wykonawca  wykona  ręcznie  lub  w  sposób  uzgodniony  z 
Inspektorem  Nadzoru.  Wykopy  przewidziano  prowadzić  sposobem  mechanicznym  i  ręcznym. 
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia 
urobku.  Wydobyty  grunt  z  wykopu  powinien  być  wywieziony  przez  Wykonawcę  w  miejsce 
wskazane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykopy  prowadzone  sposobem  ręcznym  o  głębokości 
powyżej  1,0m zabezpieczyć  przez odeskowanie.  Odeskowanie wykonać  zgodnie z normą  BN –
83/8836-02.

Zasypka rurociągu do wysokości 30cm nad wierzch rury - ręczna gruntem piaszczystym i 
dalej do wysokości 50cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni. Powyżej 50cm przykrycia 
zasypkę można prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego. 

Przewiduje  się  transport  zdjętego  humusu  na  składowisko  przyobiektowe  w  celu  jego 
późniejszego  wykorzystania.  Grunty z  wykopów należy  przewozić  w sposób uniemożliwiający 
wysypywanie się przewożonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów
na drogi dojazdowe. W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym 
materiałem  Wykonawca  podejmie  środki  w  celu  uprzątnięcia  materiału  oraz  uniemożliwienia 
dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności wykonanych przez odpowiednie 
służby lub innych Wykonawców.

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Prace  ziemne  w  postaci  wykopów  należy  wykonywać  pod  nadzorem  archeologa  oraz 
konserwatora  zabytków.  W trakcie  wykonywania  prac  ziemnych  należy  wykonać  szczegółową 
inwentaryzację muru. 

Należy  zastosować  bezwzględny  zakaz  poruszania  się  sprzętu  ciężkiego  po  terenie 
zamku czyli dz. nr 269/1 k.m. 8 obręb Krapkowice. 

3.5 Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej

Roboty  obejmują  przebudowę  sieci  kanalizacyjnej  oraz  jej  podłączenie  do  sieci  kanalizacji 
sanitarnej zlokalizowanej w ul. Rybackiej dz. nr 264.
Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rury PVC klasy N łączonych na 
kielichy z uszczelką poliuretanową DN 160 mm zakończone studzienką kaskadową  S1 z kręgów 
betonowych i łączonych na uszczelki. Rurociąg należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 
cm.  Wykonane  z  dwóch  warstw  w przypadku  występowania  gruntów  niestabilnych  zaleca  się 
wymianę gruntu. Wymiana gruntu polega na usypaniu ławy żwirowej o grubości 20 cm stanowiącą 
warstwę nośną rurociągu. Rur z PCV nie należy układać na ławach betonowych.
Po ułożeniu rurociągu wykonać próbę szczelności. Całość zasypać zagęszczając warstwami do 20
cm ponad rurę. Stosować materiał jednorodny najlepiej piasek bez części stałych (kamienie, bryły)
większych jak 20 mm. Teren po wykonaniu robót instalacyjnych przywrócić do stanu pierwotnego.

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem.  Transport  powinien  być  wykonywany  pojazdami  o 
odpowiedniej długości, tak, aby wolne końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe 
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niż 1 m. Rury o długości 12 m powinny być przewożone pojazdami przystosowanymi do przewozu
długich elementów, względnie w specjalnych pojemnikach. Rury przewozić w pozycji poziomej, 
zabezpieczone  przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem  podczas  jazdy.  Zabezpieczenia  przed 
przesuwaniem się dolnej warstwy rur, można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. 
Przy  wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa  nie  może  przewyższać  ścian  środka 
transportu  o więcej  niż  1/3  średnicy zewnętrznej  wyrobu.  Należy zwrócić  uwagę aby rury nie 
stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas 
prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Kształtki w opakowaniach nieodpornych na opady 
atmosferyczne należy przewozić krytymi środkami transportu.  Na materiałach z polichlorku nie 
wolno przewozić innych materiałów. W lecie transport materiałów powinien być tak wykonany, aby 
zapobiec naświetlaniu i nagrzewaniu rur i łączników.

Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych:
Studzienki  podczas  transportu  muszą  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Powinny  być 
ułożone ściśle  obok  siebie  i  zabezpieczone  przed  przesuwaniem  się  (wyłącznie  materiałami 
niemetalowymi – najlepiej taśmami parcianymi). Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki 
muszą być równe i pozbawione ostrych lub wystających krawędzi.

Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich
elementów prefabrykowanych:
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu  muszą  być  zabezpieczone  przed  możliwością przesunięcia  się.  Przy  transporcie 
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na 
elastycznych podkładach.

3.6 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Projekt  Organizacji  i  Harmonogram  Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane  z wykonaniem 
odwodnienia.  Na 7  dni  przed  rozpoczęciem robót  wykonawca  zobowiązany jest  do  pisemnego 
powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich użytkowników 
urządzeń podziemnych istniejących na tym terenie. Przed przystąpieniem do robót należy w terenie 
wytyczyć geodezyjnie i trwale oznaczyć trasę projektowanych instalacji. Oznaczenie wykonać za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

Kanały deszczowe grawitacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych 
PVC-U N 8 z uszczelką gumową DN 315mm, DN 200mm, DN 160mm, DN 110mm. Rury i studnie 
należy  posadowić  na  podsypce  piaskowej  grubości  0,15m  i  obsypać  piaskiem  do  0,20m  nad 
wierzch  rury.  Rury  kanalizacyjne  i  studnie  należy  posadowić  na  bardzo  dobrze  zagęszczonej 
podsypce.  Podsypkę  i  obsypię  z  dowożonego  piasku  lub  gruntu  rodzimego,  pod  warunkiem 
spełnienia wymagań warunków technicznych wykonania sieci.

3.7 Roboty budowlane w zakresie drenażu

Do robót drenarskich zastosować rury PVC-U o średnicy min.  ø 75 mm w otulinie z włókna 
kokosowego. Odprowadzenie wód drenażowych na zewnątrz muru oporowego następować będzie 
co 5,0 ÷ 8,0 m rurami pełnymi ø 75 mm łączonymi kształtkami - czwórnikami redukcyjnymi. Na 
części elewacji muru wykonać ozdobne detale architektoniczne w postaci maszkaronów, które będą 
odprowadzać wodę z drenażu na zewnątrz muru. Rury drenarskie prowadzić ze spadkiem min. 3 %.

Drenaż muru zlokalizowany w niskiej części muru do narożnika bramy(od strony Rybackiej) 
należy  podłączyć  do  przewodów kanalizacji  deszczowej  poprzez  studzienkę   inspekcyjną  typu 
Wavin ø 400 mm z włazem typu ciężkiego a dalej poprzez rurę z PVC typ N  o średnicy ø 100 mm 
do kanalizacji burzowej (deszczowej) czyli do studzienki D4.
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Do  prac  towarzyszących  należy  zaliczyć  między  innymi  geodezyjne  wytyczenie  tras 
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą.

1. Układanie rurek  na twardym i wyrównanym podłożu powinno być wykonane z zachowaniem
     następujących wymagań:

− rurki powinny ściśle przylegać do siebie płaszczyznami czołowymi tak, aby szczeliny były 
jak najmniejsze.

− Szerokość szczelin w ułożonym rurociągu drenarskim nie może przekraczać 1mm,
− ręczne układanie rurociągów, przy użyciu haka drenarskiego należy rozpoczynać od góry

            rowka, w kierunku ze spadkiem, odwrotnie niż wykop rowków. Zasada ta nie obowiązuje
            przy układaniu rurociągów prowizorycznych oraz bezpośrednio za koparką,

− pierwszą rurkę układa się ręcznie, a górny jej koniec zatyka się prefabrykowanym
            korkiem, kawałkiem cegły lub płaskim kamieniem mocno dociśniętym,

− w trakcie układania należy sprawdzić głębokość oraz spadek układanych rurociągów.
2. Układanie zbieraczy od połowy lub pewnej jego części jest dopuszczalne tylko na odcinkach
    rozpoczynających się od uprzednio wybudowanej studzienki.
3. Układanie rurociągów należy rozpoczynać od najniższego punktu rurociągu lub studzienki
    rewizyjnej, w kierunku przeciwnym do spadku. Rury należy układać wpustem pod spadek, a
    wypustem w kierunku spadku rurociągu.
4. W trakcie układania należy kontrolować oś i projektowane spadki rurociągu.
5. W przypadku wystąpienia przerwy w układaniu, rurociąg należy zabezpieczyć przed zamuleniem
6. Przed ułożeniem rur  należy wykonać podsypkę (bez ubicia) piaskowo-żwirową grubości 10 cm.

Podstawą rozpoczęcia  prac jest  projekt  oraz zgłoszenie do właściwego terenowo  organu 
władzy budowlanej. Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem 
na budowę powinna być  sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym,  w szczególności  pod 
kątem możliwości technicznych realizacji  zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem 
stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa
proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym 
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, 
powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w 
przypadku  uznanych  przez  niego  za  konieczne  również  potwierdzone  przez  autora  projektu. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować
obniżenia wartości funkcjonalnych i  użytkowych obiektu,  a jeżeli  dotyczą zmiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża. Rury składować na 
równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 10 cm i w odstępach od 1 do 2 m. 
Wysokość  składowania  1  m.  Rury  o  różnych  średnicach  składować  oddzielnie.  Końce  rur 
zabezpieczać deklami.

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie 
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej,  w  terminie  przewidzianym  umową.  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.

Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące
   dodatkowe wymagania:
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
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   boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą 
   być dłuższe niż 1 m,
– jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku
   nie powinna przekraczać 1 m,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części
   środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone 
   przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne 
   ściany skrzyni samochodu,
– nie powinno się ciągnąć rur po ziemi lub jakiejkolwiek innej powierzchni, która mogłaby 
   powodować ich uszkodzenie,
– nie należy poddawać rur drenarskich miejscowym, skoncentrowanym obciążeniom,
– podczas odwijania wiązek należy uważać, aby rury nie zwijały się w spirale,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma
   samochodu powinna być ustawiona w poziomie.

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia – 5°C do
+30°C.

3.8 Roboty drogowe

Roboty drogowe będą wykonywane na skrzyżowaniu dróg ul. Rybackiej z ul. Przybrzeżną, 
są związane z robotami ziemnymi wykonania podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, będą prowadzone w pasie jezdni szerokości 1,00m. Niezbędna jest również rozbiórka i 
ponowne ułożenie chodnika z kostki granitowej na powierzchni około 5m2. Drogę oraz chodnik 
należy przywrócić do stanu pierwotnego po całościowym wykonaniu robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca,  uzgadnia  z  odpowiednim  zarządcą  drogi 
i organem zarządzającym ruchem, projekt zmiany organizacji ruchu (zamknięcie skrzyżowania dróg 
ul. Rybackiej z ul. Przybrzeżną). Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania 
terenu budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Roboty 
drogowe będą wykonywane na zgłoszenie lecz nie zwalnia to wykonawcy z prowadzenia Dziennika 
budowy-robót. Roboty drogowe będą wykonywane łącznie z murem, czyli będzie jeden generalny 
Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem  błędu  zawartego  w  danych  dostarczonych  Wykonawcy  na  piśmie  przez  Inspektora 
Nadzoru.  Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być  wykonywane przez Wykonawcę  w czasie 
określonym przez  Inspektora  Nadzoru,  pod groźbą  zatrzymania robót.  Skutki  finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją  jakość  i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  i  zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowiązek  zastosowania się  do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz  unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Teren budowy i wykopy utrzymać w 
stanie bez wody stojącej. Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd 
na  lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  oraz  zabezpieczenie  przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi a także 
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zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  i  badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów ochrony przeciwpożarowej a w szczególności 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy 
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych własnych lub generalnego wykonawcy,  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.

 Nie dopuszcza się użycia materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia lub 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi  przepisami.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę 
techniczną  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.

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 plany ich lokalizacji. 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 i powiadomić właściciela 
urządzenia  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji 
wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców i odpowiadał 
za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego 
działalnością.

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 urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru  projektu  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż w  24  godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia, 
uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu 
budowy.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny za  przestrzeganie  tych  postanowień 
podczas prowadzenia robót.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o
znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za 
własność Inwestora. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować 
zgodnie  z  jego  poleceniami.  Jeżeli  w  wyniku  tych  poleceń  wykonawca  poniesie  koszty  i/lub 
wystąpią  opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z inwestorem i wykonawcą 
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ustali  wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość  kwoty,  o którą  należy zwiększyć  cenę 
kontraktową.

Kontrola jakości robót:

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić,
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z  ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia BHP.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość 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.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów 
ponosi Wykonawca.

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni- remont cząstkowy 
nawierzchni bitumicznej.

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni o 
szerokości 1,00 metra nad rurami kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nawierzchnię oraz warstwy 
konstrukcji nawierzchni należy odtworzyć analogicznie  jak w części istniejącej.

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, 
jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Podłoże  po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie
folii  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli  wyprofilowane  i 
zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Należy wykonać badania i pomiary dotyczących 
cech geometrycznych i zagęszczenia warstw. 

Wykonanie  i  odbioru  robót  zwi  ą  zanych  z  oczyszczaniem  i  skropieniem  warstw   
konstrukcyjnych nawierzchni -remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej. 

Zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem (emulsje asfaltowe) 
warstw  konstrukcyjnych  przed  ułożeniem  następnej  warstwy  nawierzchni  zgodne  z 
obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z uwzględnieniem stanu istniejącego.

4.Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
   składowania wyrobów i materiałów.

Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający pozostawia 
w zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie 
oraz  dostawę  na  miejsce  montażu  na  własny  koszt  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i 
przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie,  były zabezpieczone przed uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać ich jakość  i  własności  w 
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, a do chwili 
kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane  w obrębie  placu  budowy w miejscach uzgodnionych  z  zarządzającym realizacją 
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 
tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniem.

5.Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  Wykonawca  usunie  niezwłocznie  z  miejsca 
montażu na polecenie przedstawiciela Zamawiającego. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana  przez  zarządzającego  realizacja  umowy.  Każdy  rodzaj  robot  wykonywanych  z 
użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

6.Wariantowe stosowanie wyrobów i materiałów.

Zamawiający nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobów i materiałów.
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7.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
oraz transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego  wpływu na jakość wykonywanych robot i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  programie  zapewnienia 
jakości  i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  zarządzającego  realizacją  umowy. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robot  zgodnie  z  terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robot musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  Sprzęt, maszyny, urządzenia 
i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do 
dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą  usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego . 
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i 
zanieczyszczenia  spowodowane przez  jego pojazdy na  drogach publicznych oraz  dojazdach do 
terenu budowy.

8.Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
W  szczególności  Wykonawca  musi  uwzględnić  przy  stosowaniu  odpowiednich  materiałów 
wymagania stawiane przez producenta.

9.Opis kontroli i odbioru robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną  kontrolę  robót,  jakości wyrobów i materiałów 
budowlanych.

Zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  musi  być  zgłoszona  do 
Zamawiającego.  Odbiór  końcowy  nastąpi  w  terminie,  który  zostanie  wyznaczony  zgodnie  z 
zapisem w umowie na wykonanie zamówienia.  Odbioru końcowego dokona Zamawiający przy 
udziale  przedstawiciela  Wykonawcy.  Zamawiający  dokona  oceny  jakościowej  i  ilościowej 
wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych dokonując szczegółowych oględzin, 
oceny wizualnej oraz ewentualnie niezbędnych pomiarów i prób.

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi 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 
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zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do  dziennika  budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika  projektu.  Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie  później  jednak niż w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Jakość 
i ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

b) odbiorowi częściowemu,

Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego
robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje 
Inżynier/Kierownik projektu.

c) odbiorowi ostatecznemu,

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 Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez 
Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego 
robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera/Kierownika 
projektu 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  projektową  i  specyfikacją  techniczną.  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  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających
w warstwie  ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy  termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  ze  jakość 
wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
  sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
  zamienne),
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- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
   załączonych do dokumentów odbioru,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
  telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
  robót właścicielom urządzeń,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

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

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

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  „Odbiór ostateczny robót”.

10.Dokumentacja budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 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 Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i
   harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
  odbiorów robót,
- 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 przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą 
przedłożone  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do  ustosunkowania  się.  Decyzje 
Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia  lub zajęciem stanowiska.  Wpis  projektanta  do dziennika budowy 
obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

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 każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wcześniej następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

 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  Inżyniera/Kierownika  projektu  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie 
Zamawiającego.
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11.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
    późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. nr 
    80/2003) wraz z późniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisko i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na
    środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
    wraz z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
    sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
    wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i
    podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac
    projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie
   funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
7. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
    szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
    i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr
    202, poz. 2072).

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni 
odpowiedzialny  za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych 
opatentowanych  urządzeń  lub  metod.  Będzie  informował  zarządzającego  realizacją  umowy  o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Opracował :

Jerzy Zolowski upr.bud. 25/82/Op.

Podpis…………………………….

Inwestor: Powiat Krapkowicki

Podpis inwestora…………………

Data opracowania. 06.06.2012 r.
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