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Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego  S.A. 
Centrum Projektowe "Miastoprojekt" w Rzeszowie  

35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 

3.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

BUDOWA: Uzbrojenie terenu – drugostronne zasilanie 2 liniami kablowymi SN 15 kV   
  z GPZ Rzeszów-Zaczernie – Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny  
  Strefa S1 – I etap w miejscowo�ci Jasionka i Taj�cina Gmina Trzebownisko  
  Województwo Podkarpackie 

ZAKRES:  
STO   WYMAGANIA OGÓLNE 
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1. OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi�wzi�cia 

Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 linii kablowych SN 15 kV z GPZ Rzeszów Zaczernie 
do Rozdzielni Głównej RG PPNT zlokalizowanej na terenie Podkarpackiego parku Naukowo-
Technologicznego Strefa S1 I etap w miejscowo�ci Jasionka i Taj�cina Gmina Trzebownisko 
Województwo Podkarpackie  

Lokalizacja ogólna:
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Lokalizacja szczegółowa:

Mapa lokalizacji budowy 2 linii kablowych  SN 15 kV GPZ  
Rzeszów- Zaczernie do rozdzielni głównej RG PPNT w Jasionce 



6

1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO    

1)  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie    
35-959 Rzeszów ul. Szopena 51  

2) Podmioty finansuj�ce inwestycj�: 
  �rodki Unii Europejskiej w ramach SPO WKP Wzrost Konkurencyjno�ci  
  Przedsi�biorstw  lata 2004÷2006 Priorytet 1 Działanie 1.3 

3) Organ Nadzoru Budowlanego: 
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa  

35-064 Rzeszów ul. Targowa 1 
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie 

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 
• Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

35-064 Rzeszów, ul. Targowa 1 

4) Projektant       
4.1. Biuro Obsługi Inwestycji ELPRO 
  35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3 
  tel./fax 017 853 62 11 
  tel. 017 850 78 85; 017 850 78 86 
  e-mail elpro3@wp.pl 
   

Opracowanie dokumentacji w zakresie: 
       PB - projekt budowlany,  
       PW - projekt wykonawczy, 
       PR – przedmiar robót, 
       STO i SST – ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 budowlanych      

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI�WZI�CIA   

1.3.1. Ogólny zakres robót   
Na terenie realizacji zadania inwestycyjnego zaprojektowano budow� 2  linii 
kablowych SN 15 kV, spełniaj�cych rol� zasilania rezerwowego dla Podkarpackiego 
Parku Naukowo Technologicznego Strefa S1 – I etap  
Rozpocz�cie robót budowlanych – 2.06. 2008 rok    
Zako�czenie robót budowanych – 31.07.2008 rok   

1.3.2. Przedmiot inwestycji    
Przedmiotem inwestycji jest budowa 2 linii kablowych SN 15 kV - poło�onych w 
jednym wykopie – z GPZ Rzeszów Zaczernie do Rozdzielni Głównej RG PPNT 
zlokalizowanej na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego Strefa S1 
w Jasionce, Gmina Trzebownisko Województwo Podkarpackie     

• linia kablowa XRUHAKXS  3 x 1 x 240 mm2, 15 kV z GPZ Rzeszów Zaczernie pole 
nr 16 → RG PPNT pole nr 11, długo�� trasy 6120 m 

• linia kablowa XRUHAKXS 3 x 1 x 240 mm2, 15 kV z GPZ Rzeszów Zaczernie  
do RG PPNT polem nr 8, długo�� trasy 6 120m. 
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Na odcinku A-B przedmiotowe linie kablowe jako drugostronne zasilanie b�d�
realizowane wzdłu� linii kablowej SN 15 kV – zasilanie podstawowe z GPZ 
Staromie�cie, które zostały zrealizowane w miesi�cu marcu 2008 roku przez firm�
„Elektropaks” z siedzib� w Kolonii Łuszczów. 
Wykonawca przedmiotowego zamówienia otrzyma od Zamawiaj�cego inwentaryzacj�
powykonawcz� linii kablowej SN 15 kV zrealizowanej przez w/w Wykonawc�. 
W/w odcinek A – B – patrz rys. nr 9 projektu wykonawczego 

1.3.3. Rodzaje wyst�puj�cych robót według Wspólnego Słownika Zamówie�  (CPV) 
45000000-7  Roboty budowlane 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
  budowlanych lub ich cz��ci oraz roboty  w zakresie in�ynierii  
  l�dowej i wodnej 
45231400-9  Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow�

1.3.4. Zakres robót przewidzianych do wykonania 

• Linie kablowe SN 

1.3.5. Dokumentacja projektowa  okre�laj�ca przedmiot zamówienia  
i stanowi�ca podstaw� realizacji robót budowlanych.  

1.3.5.1. Projekt Budowlany – budowa 2 linii kablowych SN 15 KV GPZ  Rzeszów - Zaczernie 
Rozdzielnia Główna RG PPNT Jasionka – zasilanie rezerwowe Miejscowo��  Rzeszów 
działki o numerach 360/1; 396/1; 359/4; 359/2; 254 obr 216  

1.3.5.2. Projekt budowlany – budowa 2 linii kablowych SN 15 kV GPZ Rzeszów - Zaczernie 
rozdzielnia główna RG PPNT Jasionka – zasilanie rezerwowe  
Zaczernie: działki o numerach 2814, 2769 (dr), 2768/19, 2766, 2767, 2768/9, 2723 (dr), 
1954, 1952/3, 1952/2, 1952/1, 1953/1, 1955/3, 1955/1, 1956, 1635/2, 1005/2, 996/3, 
996/2, 996/1. 1/8 obr. Zaczernie jedn. ewid. Trzebownisko 
Nowa Wie�- działki o numerach: 753/3; 327/4 obr�b Nowa Wie� jedn. ewid. 
Trzebownisko 
Jasionka – działki o numerach  1867/129; 1867/134; 1867/132; 1867/131; 1867/125 
obr�b Jasionka jedn. ewid. Trzebownisko  
Taj�cina – działka nr 425/5 obr�b Taj�cina jedn. ewid Trzebownisko 

1.3.5.3. Projekt budowlany budowa 2 linii kablowych SN 15 kV GPZ Rzeszów Zaczernie 
rozdzielnia główna RG PPNT Jasionka. Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 869  
w km 2+800 

1.3.5.4. Projekt wykonawczy – budowa 2 linii kablowych SN 15 kV GPZ Zaczernie – 
rozdzielnia RG PPNT Jasionka 

SPIS RYSUNKÓW DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO  

1a.  Orientacja 1 : 10 000  

1. Projekt zagospodarowania trasy   kabli SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz  
     nr  35-48-14b4, 14d2  - skala 1: 500    
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2. Projekt zagospodarowania trasy   kabli SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz   
     nr  165.342.201 - skala 1: 1000    

3. Projekt zagospodarowania trasy   kabli SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz   
     nr  165.342.153 - skala 1: 1000    

4. Projekt zagospodarowania trasy   kabli SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz   
     nr  165.342.151; 165.342.103  - skala 1: 1000    

 5. Projekt zagospodarowania trasy   kabli SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz   
     nr  165.342.103 - skala 1: 1000   

6. Projekt zagospodarowania trasy   kabli SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz   
     nr  165.342. 101, 165.342.102   - skala 1: 1000   

7. Projekt zagospodarowania trasy   kabli SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz  
     nr  165.342.054 - skala 1: 1000   

8. Projekt zagospodarowania trasy   kabla SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz  
     nr  165.342.052 - skala 1: 1000    

9. Projekt zagospodarowania trasy   kabla SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz   
     nr    165.324.252: 165.3 24.254: 165.342.052  - skala 1: 1000    

10. Projekt zagospodarowania trasy   kabla SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz  
     nr  165.342.252, 165.413.211 – skala 1: 1000 

10a. Projekt zagospodarowania trasy   kabla SN 15kV  mapa  zasadnicza  arkusz  
     nr  165.342.252, 165.413.211 – skala 1: 1000- zmiana trasy odcinek A-B  

11.  Schemat sieci kablowej  SN 15kV  

12.  Przekrój poprzeczny budynku  GPZ - szczegół   wyprowadzenia kabli SN 15kV 
  z  budynku GPZ, rozdzielnia 15kV.  

13.  Schemat rozdzielni 15KV GPZ  - wyprowadzenia kabli SN 15kV z rozdzielnicy  

14.  Przekrój poprzeczny – przekroczenie I rowu melioracyjnego  

15.  Przekrój poprzeczny – przekroczenie I I rowu melioracyjnego  

16.  Przekrój poprzeczny – przekroczenie  gazoci�gu wysokopr��nego  

17. Przekrój poprzeczny – przekroczenie  drogi powiatowej nr  1378  

18.  Przekrój poprzeczny – przekroczenie  potoku Czarna  

19.  Przekrój poprzeczny – przekroczenie drogi powiatowej  nr  1377  

20.  Przekrój poprzeczny - przekroczenie projektowanej autostrady A-4 

       w km 577+263.65  

21.  Przekrój poprzeczny – przekroczenie  pasa startowego Lotnisko Jasionka  

22.  Przekrój poprzeczny – przekroczenie  drogi wewn�trznej  Lotnisko Jasionka  

23.  Przekrój poprzeczny – przekroczenie  drogi wojewódzkiej  nr 869 w km 2+ 800 

1.3.5.5.Przedmiar robót – 2 linie kablowe SN 15 kV GPZ Rzeszów Zaczernie – Rozdzielnia  
 RG PPNT Jasionka – zasilanie rezerwowe 
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1.3.5.6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  Warunki Wykonania i Odbioru Robót  
 Budowa 2 linii kablowych SN 15kV GPZ Rzeszów Zaczernie – Rozdzielnia RG PPNT 
 Jasionka – zasilanie rezerwowe 

1.3.5.7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – STO 
 Wymagania Ogólne – Uzbrojenie terenu – drugostronne zasilanie 2 liniami kablowymi SN 
15 kV z GPZ Rzeszów Zaczernie – Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Strefa S-1 – I etap 
w miejscowo�ci Jasionka i Taj�cina gmina Trzebownisko województwo Podkarpackie 

1.4. ZGODNO�	 ROBÓT Z DOKUMENTACJ� TECHNICZNA    
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� prac i ich zgodno�� z umow� o wykonanie 

robót budowlanych, dokumentacja projektow� i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowi�zany wykonywa� wszystkie roboty �ci�le według otrzymanej dokumentacji projektowej. 
Je�li jednak w czasie realizacji robót oka�e si�, �e dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiaj�cego wymaga uzupełnie� Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z kopi� do 
Zamawiaj�cego o ka�dym bł�dzie, wadzie lub innej usterce w dokumentacji projektowej, które 
otrzymała od Zamawiaj�cego, jako wykryte podczas analizowania dokumentów  stanowi�cych 
przedmiot post�powania o udzielenie zamówienia publicznego lub podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej b�d� uwa�ane za wielko�ci docelowe, od 
których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli musz� wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mog�  przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

1.5. DEFINICJE I SKRÓTY   
Poni�ej podaje si� najwa�niejsze definicje i skróty u�ywane w dokumentach wchodz�cych w skład 
dokumentacji projektowej, procesu budowlanego i poni�szych ST i SST :

1) Specyfikacja Techniczna ST 

2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SST 

3) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych 
Wymagania Ogólne STO 

4) Instytut Techniki Budowlanej ITB 

5) Program Zabezpieczenia Jako�ci PZJ 

6) Bezpiecze�stwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych - bhp 

7) Obiekt budowlany – nale�y przez to rozumie�: 
a) budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi,
b) budowl� stanowi�c� cało�� techniczno-u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

8) Budowla - nale�y przez to rozumie� ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stoj�ce maszty antenowe, wolno stoj�ce trwale zwi�zane  
z gruntem urz�dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj�ce instalacje przemysłowe lub urz�dzenia 
techniczne, oczyszczalnie �cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
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konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej�cia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak�e cz��ci budowlane urz�dze�
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urz�dze�) oraz fundamenty pod 
maszyny i urz�dzenia, jako odr�bne pod wzgl�dem technicznym cz��ci przedmiotów 
składaj�cych si� na cało�� u�ytkow�. 

9) Obiekt małej architektury - nale�y przez to rozumie� niewielkie obiekty,  
a w szczególno�ci:                                             
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy�e przydro�ne, figury, 
b) pos�gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) u�ytkowe słu��ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz�dku, jak: drabinki, 
�mietniki. 

10) Tymczasowy obiekt budowlany - nale�y przez to rozumie� obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego u�ytkowania w okresie krótszym od jego trwało�ci 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak�e obiekt 
budowlany nie poł�czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzeda�y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz�dzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

11) Budowa - nale�y przez to rozumie� wykonanie obiektu budowlanego, budowli w 
okre�lonym miejscu, a tak�e odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego. 

12) Roboty budowlane - nale�y przez to rozumie�  budow�, a tak�e prace polegaj�ce na 
przebudowie, monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

13) Urz�dzenia budowlane - nale�y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne zwi�zane z 
obiektem budowlanym zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce oczyszczaniu lub 
gromadzeniu �cieków, a tak�e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki. 

14) Teren budowy - nale�y przez to rozumie� przestrze�, w której prowadzone s� roboty 
budowlane wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 

15) Prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane - nale�y przez to 
rozumie� tytuł prawny wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, 
zarz�du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, 
przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

16) Pozwolenie na budow� - nale�y przez to rozumie� decyzj� administracyjn� zezwalaj�c�  
na rozpocz�cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni�
budowa obiektu budowlanego. 

17) Dokumentacja projektowa – nale�y przez to rozumie� nast�puj�cy zakres – projekt 
budowlany, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, przedmiary robót. 

18) Dokumentacja budowy - nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz  
z zał�czon� dokumentacj� projektow�, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
cz��ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby, rysunki i opisy słu��ce realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i ksi��k� obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod�
monta�u - tak�e dziennik monta�u. 



11

19) Dokumentacja powykonawcza - nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

20) Teren zamkni�ty - nale�y przez to rozumie� teren zamkni�ty, o którym mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronno�ci lub bezpiecze�stwa pa�stwa, b�d�cy w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewn�trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo�redniego wydobywania kopaliny ze zło�a, b�d�cy w dyspozycji zakładu 
górniczego.

21) Wła�ciwy organ - nale�y przez to rozumie� organ nadzoru architektoniczno- 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
wła�ciwo�ci 

22) Wyrób budowlany - nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodno�ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym poł�czeniu 
stanowi�cym integraln� cało�� u�ytkow�. 

23) Organ samorz�du zawodowego- nale�y przez to rozumie� organy okre�lone w ustawie  
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz�dach zawodowych architektów, in�ynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó	n. zm.). 

24) Obszar oddziaływania obiektu - nale�y przez to rozumie� teren wyznaczony  
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane  
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

25) Opłata - nale�y przez to rozumie� kwot� nale�no�ci wnoszon� przez zobowi�zanego za 
okre�lone ustaw� obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła�ciwy organ lub inne 
wynikaj�ce z obowi�zuj�cych przepisów. 

26) Droga tymczasowa (monta�owa) - nale�y przez to rozumie� drog� specjalnie 
przygotowan�, przeznaczon� do ruchu pojazdów obsługuj�cych roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzian� do usuni�cia po ich zako�czeniu. 

27) Dziennik budowy - nale�y przez to rozumie� dziennik wydany przez wła�ciwy organ 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 

28) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa�niona do 
kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosz�ca ustawow� odpowiedzialno�� za prowadzon� budow�

29) Laboratorium - nale�y przez to rozumie� laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiaj�cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzania niezb�dnych bada� i prób zwi�zanych  
z ocen� jako�ci stosowanych materiałów, wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

30) Materiały - nale�y przez to rozumie� wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
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równie� ró�ne tworzywa i wyroby niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez  Inspektora 
nadzoru. 

31) Odpowiednia zgodno�� - nale�y przez to rozumie� zgodno�� wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a je�li granice tolerancji nie zostały okre�lone – z 
przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

32) Polecenia Inspektora Nadzoru - nale�y przez to rozumie� wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce 
sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

33) Projektant - nale�y przez to rozumie� uprawnion� osob� prawn� lub fizyczn� b�d�c�
autorem dokumentacji projektowej. 

34) Cz��� obiektu lub etap wykonania - nale�y przez to rozumie� cz��� obiektu 
budowlanego zdoln� do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych  
i mo�liw� do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

35) Ustalenia techniczne - nale�y przez to rozumie� ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

36) Grupy, klasy, kategorie robót - nale�y przez to rozumie� grupy, klasy, kategorie 
okre�lone w rozporz�dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówie� (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó	n. zm.). 

37) In�ynier Kontraktu (In�ynier) - (Inspektor nadzoru) osoba posiadaj�ca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktyk� zawodow� oraz uprawnienia budowlane, 
wykonuj�ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budow� obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie  
i wykonuje bie��c� kontrol� jako�ci i ilo�ci wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj�cych, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urz�dze� technicznych, jak równie� przy odbiorze gotowego obiektu. 

38) Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawc� urz�dze� technicznych i maszyn, okre�laj�ca rodzaje i kolejno�� lub 
współzale�no�� czynno�ci obsługi, przegl�dów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkuj�cych ich efektywne i bezpieczne u�ytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest równie� składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

39) Istotne wymagania - oznaczaj� wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa, zdrow 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełnia� roboty budowlane. 

40) Normy europejskie - oznaczaj� normy przyj�te przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CEN ELEC) jako 
standardy europejskie (EN)" lub dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 

41) Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejno�ci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalaj�cych szczegółowy opis, oraz wskazanie Szczegółowych Specyfikacji 



13

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilo�ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

42) Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s� mo�liwe do 
odebrania pod wzgl�dem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzgl�dniaj� przyj�ty stopie�
scalenia robót. 

43) Wspólny Słownik Zamówie� -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówie�  publicznych. Składa si� ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniaj�cego. Obowi�zuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz�dzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do okre�lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj�cych z ówczesnych Pa�stw 
Członkowskich UE stało si� obowi�zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo 
zamówie� publicznych przewidziało obowi�zek stosowania klasyfikacji CPV pocz�wszy  
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

44) Aprobata techniczna - dokument dotycz�cy wyrobu, stwierdzaj�cy jego przydatno��  
do okre�lonego zakresu stosowania, w szczególno�ci zawieraj�cy ustalenia techniczne 
odnosz�ce si� do wymaga� podstawowych, jakie ma spełni� wyrób oraz okre�laj�cy 
metody bada� potwierdzaj�cych te wymagania. 

45) Certyfikat zgodno�ci - dokument wydany przez notyfikowan� jednostk� certyfikuj�c�, 
potwierdzaj�cy, �e wyrób i proces jego wytwarzania s� zgodne z zasadniczymi 
wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi. 

46) Deklaracja zgodno�ci - o�wiadczenie producenta lub jego upowa�nionego przed-
stawiciela stwierdzaj�ce na jego wył�czn� odpowiedzialno��, �e wyrób jest zgodny  
z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okre�lon� norm�. 

47) Dokument  normalizacyjny - dokument ustalaj�cy zasady, wytyczne lub charakterystyki 
odnosz�ce si� do ró�nych rodzajów działalno�ci lub ich wyników, nie b�d�cy aktem 
prawnym; podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma. 

48) Dyrektywy nowego podej�cia - dyrektywy Unii Europejskiej, uchwalone zgodnie z 
zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r.,  
w sprawie nowego podej�cia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji. 

49) Norma - dokument przyj�ty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upowa�nion�
jednostk� organizacyjn�, ustalaj�cy - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - 
zasady, wytyczne lub charakterystyki odnosz�ce si� do ró�nych rodzajów działalno�ci lub ich 
wyników i zmierzaj�cy do uzyskania optymalnego stopnia uporz�dkowania w okre�lonym 
zakresie. 

50) Normy zharmonizowane - normy krajowe przenosz�ce europejskie normy zhar-
monizowane, ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie 
mandatu udzielonego przez Komisj� Europejsk�, których numery opublikowano w 
Dzienniku Urz�dowym Wspólnot Europejskich. 

51) Odbiór cz��ciowy - odbiór cz��ci obiektu, instalacji lub robót, stanowi�cy etapow�
cało��. Do niego zalicza si� równie� odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie 
robót przeznaczone s� do zakrycia. Jako odbiór cz��ciowy traktuje si� równie� odbiór robót 
zlecony jednemu spo�ród wykonawców (podwykonawcy). 
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52) Odbiór ko�cowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas 
którego nast�puje sprawdzenie zgodno�ci wykonania obiektu z projektem, przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru ko�cowego dokonuje 
si� sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczególnie 
pod k�tem ich prawidłowego i bezpiecznego działania. 

53) Odbiór mi�dzyoperacyjny - odbiór, który dotyczy kontroli jako�ci mi�dzy kolejnymi 
fazami (etapami) procesu technologicznego wykonywania robót. 

54) Specyfikacja techniczna wyrobu - dokument okre�laj�cy cechy, które powinien mie�
wyrób lub proces jego wytwarzania w zakresie jako�ci, parametrów technicznych, 
bezpiecze�stwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, bada�  
i metodologii bada�, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu. 

55)  Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełnia� wyrób wprowadzany 
do obrotu, okre�lone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej 
innych ni� dyrektywy nowego podej�cia. 

56) Urz�dzenie r�czne - urz�dzenie przeno�ne przeznaczone do trzymania w r�ce podczas 
jego u�ytkowania, przy czym silnik (je�eli jest) stanowi integraln� cz��� tego urz�dzenia. 

57) Urz�dzenie stałe - urz�dzenie nieruchome przymocowane do podło�a lub dowolnej innej 
konstrukcji stałej. 

58) Zasadnicze wymagania - wymagania, które powinien spełnia� wyrób wprowadzany do 
obrotu, okre�lone w dyrektywach nowego podej�cia. 

59) Sie� wodoci�gowa (wodoci�g) - sie� poł�czonych ruroci�gów słu��cych do 
przesyłania i rozprowadzania wody wraz z obiektami in�ynierskimi. 

60) Przył�cze - odcinek wodoci�gu od wodoci�gu głównego (rozdzielczego) zasilaj�cy obiekt 
od zasuwy na odgał�zieniu do wodomierza. 

61) Przykrycie - osłona uło�ona nad wodoci�giem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry. 

62) Rysunki - cz��� Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj�, charakterystyk�
i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem Robót. 

63) Skrzy�owanie - takie miejsce na trasie kabla energetycznego, w którym jakakolwiek 
cz��ci rzutu poziomego w/w kabla przecina lub pokrywa jak�kolwiek cz��� rzutu 
poziomego innej sieci uzbrojenia pod lub naziemnego, innego urz�dzenia podziemnego albo 
naziemnego, np. ruroci�gu, toru kolejowego, drogi, rzeki, potoku , kabli, gazoci�gów itp. 

64) Trasa kabla energetycznego - pas terenu lub przestrzeni, którego osi� symetrii jest 
linia prosta, łamana lub falista. 

65) Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

66) Studzienka �ciekowa uliczna - urz�dzenie do odbioru �cieków opadowych 
spływaj�cych do kanału z powierzchni terenu. 

67) Rura ochronna - rura o �rednicy wi�kszej od �rednicy kabla energetycznego , 
słu��ca do przenoszenia obci��e� zewn�trznych i do zabezpieczenia  kabla 
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energetycznego 

68) Komora robocza - zasadnicza cz��� studzienki przeznaczona do czynno�ci 
eksploatacyjnych. Wysoko�� komory roboczej jest to odległo�� pomi�dzy rz�dn� dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rz�dn� spocznika lub dna 
studzienki. 

69) Drena� - układ rur drenarskich , przeznaczony do obni�enia poziomu wód gruntowych  

70) Studzienka drenarska - studzienka rewizyjna - na poł�czeniach i załamaniach rur drena�u 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji drena�u. 

71) Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie b�d�cy budynkiem, stanowi�cy cało�� techniczno-
u�ytkow� (droga) albo jej cz��� stanowi�c� odr�bny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, w�zeł). 

72) Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

73) Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
ze wszystkimi urz�dzeniami technicznymi zwi�zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

74) Droga tymczasowa (monta�owa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługuj�cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni�cia po jego 
zako�czeniu. 

75) Jezdnia – cz��� korony drogi przeznaczona do ruch pojazdów. 

76) Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dziel�cymi jezdnie. 

77) Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia. 

78) Korpus drogowy – nasyp lub ta cz��� wykopu, która jest ograniczona koron� drogi i skarpami rowów. 

79) Niweleta – wysoko�ciowe i geometryczne rozwini�cie na płaszczy	nie pionowego przekroju w osi . 

80) Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na czas budowy. 

81) Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi 
i zwi�zanych z ni� urz�dze� ora drzew i krzewów. Pas drogowy mo�e równie� obejmowa� teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz�dze� chroni�cych ludzi i �rodowisko przed 
uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze. 

82) Pobocze – cz��� korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz�dze�
organizacji i bezpiecze�stwa ruchu oraz ruchu pieszych, słu��ca jednocze�nie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

83) Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni�tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku w�drówek zwierz�t dziko �yj�cych lub urz�dze� technicznych przez korpus drogowy. 

84) Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, n.p. 
droga, kolej, ruroci�g, kanał, ci�g pieszy lub rowerowy itp. 

85) Rekultywacja – roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

86) Pozostałe definicje w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wykonania  
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i odbioru robót.           

2. MATERIAŁY I URZ�DZENIA   

2.1. 
ródła uzyskiwania materiałów i urz�dze�    
Wszystkie wbudowywane materiały i urz�dzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musz�
by� zgodne z wymaganiami okre�lonymi w poszczególnych opracowaniach Dokumentacji 
Projektowej. Przynajmniej na trzy tygodnie przed u�yciem ka�dego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych Wykonawca przedło�y szczegółow� informacj� o 	ródle produkcji, 
zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach  
i próbek do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urz�dze�.
Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiej� partii materiałów z danego 	ródła nie b�dzie 
znaczy�, �e wszystkie materiały pochodz�ce z tego 	ródła s� akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 
otrzymanych z zatwierdzonego 	ródła dla ka�dej dostawy, �eby udowodni�, �e nadal spełniaj�
one wymagania odpowiedniej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej lub innego opracowania z 
zakresu dokumentacji projektowej.  
Wykonawca b�dzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
wszystkich materiałów i urz�dze�, wyposa�enia technologicznego oraz maszyn i sprz�tu 
niezb�dnego do wykonania przedmiotu umowy. Za ich ilo��, jako��, składowanie, zabezpieczenie 
przed utrat� parametrów techniczno-jako�ciowych oraz dozorowanie  odpowiada Wykonawca.    

2.2. Kontrola materiałów i urz�dze�   
Inspektor nadzoru mo�e okresowo kontrolowa� dostarczane na budow� materiały i urz�dzenia, 
�eby sprawdzi� czy s� one zgodne z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych lub 
innego opracowania z zakresu dokumentacji projektowej.
Inspektor nadzoru jest upowa�niony do pobierania i badania próbek materiału �eby sprawdzi� jego 
własno�ci. Wyniki tych prób stanowi� mog� podstaw� do aprobaty jako�ci danej partii materiałów. 
Inspektor nadzoru – na koszt  Wykonawcy -  jest równie� upowa�niony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urz�dze�.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urz�dze� przez Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca ma obowi�zek spełnia� nast�puj�ce warunki:

a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru b�dzie zapewnione niezb�dne wsparcie i 
pomoc przez Wykonawc� i producenta materiałów lub urz�dze�; 

b) Inspektor nadzoru  b�dzie miał zapewniony w dowolnym czasie dost�p do tych miejsc, gdzie 
s� wytwarzane materiały i urz�dzenia przeznaczone dla realizacji robót.   

2.3. Atesty materiałów i urz�dze�.   
W przypadku materiałów, dla których w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych wymagane 
s� atesty, ka�da partia dostarczona na budow� musi posiada� atest okre�laj�cy w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawc� bada� jako�ci materiałów, 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia materiały posiadaj�ce atest producenta 
stwierdzaj�cy pełn� zgodno�� tych materiałów    z warunkami podanymi w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
Produkty przemysłowe musz� posiada� atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada�. Kopie wyników tych bada� musz� by�
dostarczone przez Wykonawc�  Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadaj�ce atesty, a urz�dzenia - wa�n� legalizacj�, mog� by� badane przez
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Inspektora Nadzoru  w  dowolnym  czasie.   W  przypadku  gdy   zostanie 
stwierdzona niezgodno�� wła�ciwo�ci przewidzianych do u�ycia materiałów i urz�dze� z 
wymaganiami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zostan� one 
przyj�te do wbudowania. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom umowy    
Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi musz� by� niezwłocznie usuni�te przez Wykonawc� z placu budowy. 
Ka�dy rodzaj robót wykonywanych z u�yciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru , b�dzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. 
Musi on zdawa� sobie spraw�, �e te roboty mog� by� odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 
i niezapłacone.    

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urz�dze�    
Wykonawca jest zobowi�zany zapewni�, �eby materiały i urz�dzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradzie��. Musi utrzymywa� ich jako�� i 
własno�ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub monta�u. Musz� one w 
ka�dej chwili by� dost�pne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, a� do chwili 
kiedy zostan� u�yte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urz�dze� b�d� zlokalizowane w 
obr�bie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawc�. Zapewni on, �e tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urz�dzenia b�d� zabezpieczone przed uszkodzeniem i 
kradzie��. Koszty składowania, zabezpieczenia i dozorowania  na i poza placem budowy stanowi�
koszt Wykonawcy.     

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych    
Je�li Wykonawca zamierza u�y� w jakim� szczególnym przypadku materiały lub urz�dzenia 
zamienne, inne ni� przewidziane w projekcie wykonawczym lub Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora nadzoru na 3 tygodnie przed ich u�yciem 
lub wcze�niej, je�li wymagane jest badanie materiału lub urz�dzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urz�dzenia nie mo�e by� zmieniany w 
terminie pó	niejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru.     

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu    
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót i �rodowisko. Sprz�t u�ywany do robót 
powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jako�ci i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno�� sprz�tu powinna gwarantowa�
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót musi by�
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy oraz by� zgodny z wymaganiami ochrony 
�rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania.
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Je�eli projekt wykonawczy lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przewiduj� mo�liwo��
wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprz�t 
do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nie mo�e by� pó	niej zmieniany bez jego zgody.
Sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy i BHP 
zostan� przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Maszyny i urz�dzenia do wykonania robót ziemnych musz� by� dostosowane swymi parametrami 
wynikaj�cymi z relacji pomi�dzy rodzajem robót a charakterem warunków istniej�cego 
zagospodarowania poszczególnych działek i dojazdu do nich na których zlokalizowano 
przedmiotow� inwestycj�. 

4. TRANSPORT   

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu    
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. Liczba  
i rodzaje �rodków transportu b�d� okre�lone w projekcie organizacji robót. Musz� one zapewnia�
prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminach wynikaj�cych  
z harmonogramu robót.    

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych    
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musz� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom umowy, b�d� przez Wykonawc�
usuni�te z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowi�zany usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.    

5. WYKONANIE ROBÓT    
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
pa�stwowej i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze�
lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� Inspektora Nadzoru  o swoich działaniach, 
przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty.

5.1. Przed rozpocz�ciem robót wykonawca opracuje:  

1. Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa� si� z cz��ci 
 opisowej i graficznej, 
2. Plan Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ), 
3. Projekt organizacji budowy, 
4. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania z uwzgl�dnieniem podziału płatno�ci jak 
okre�lono w umowie zawartej pomi�dzy Zamawiaj�cym a Wykonawc� § 4 ust. 3 , 
5. Program Zapewnienia Jako�ci.    

5.2. Ogólne zasady wykonania robót     
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� i �cisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jako�� zastosowanych materiałów i urz�dze� oraz 
wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami  
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Programem Zapewnienia Jako�ci, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie  
i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi  
w dokumentacji projektowej i/lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora Nadzoru, innymi 
dokumentami wynikaj�cymi z inwentaryzacji powykonawczej robót zrealizowanych przez 
In�ynieri� Rzeszów Sp. z o.o. – pkt 5.3.2.5.
Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, zostan� poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno�ci za ich dokładno��.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet� w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 
w razie potrzeby b�dzie słu�ył pomoc� Inspektora Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji  
i rz�dnych wyznaczonych przez wykonawc�.

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania zało�onej przez geodet� b�dzie 
zabezpieczona przez Wykonawc�, za� w przypadku uszkodzenia lub usuni�cia punktów przez
personel Wykonawcy, zostan� one zało�one ponownie na jego koszt, równie� w przypadkach gdy 
roboty budowlane wymagaj� ich usuni�cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi  
o potrzebie ich usuni�cia i b�dzie zobowi�zany do przeniesienia tych punktów. Odprowadzenie 
wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów nale�y do obowi�zków Wykonawcy i uwa�a si�, 
�e ich koszty zostały uwzgl�dnione w kosztach jednostkowych robót, przy uwzgl�dnieniu 
warunków gruntowo-wodnych oraz okresu realizacji inwestycji,

Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a tak�e w normach 
i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzgl�dnia wyniki bada� materiałów i jako�ci robót, dopuszczalne niedokładno�ci normalnie 
wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki 
bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�.

Polecenia Inspektora Nadzoru b�d� wykonywane nie pó	niej ni� w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro	b� wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

5.3. Teren budowy    

5.3.1. Charakterystyka terenu budowy   
Charakterystyka terenu budowy została podana w projekcie zagospodarowania działek 

stanowi�cym integraln� cz��� Projektu Budowlanego.

5.3.2. Przekazanie terenu budowy     
Zamawiaj�cy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

okre�lonych w warunkach umowy. Nale�y poda� wszystkie wymagania i dane niezb�dne do 
prawidłowej organizacji robót, a w szczególno�ci:

1. Okre�lenie granic budowy 
2. Niezb�dne dane geodezyjne 
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W czasie przekazania terenu Zamawiaj�cy przekazuje wykonawcy:
1. Kompletn� dokumentacj� projektow� wykonawcz� w 2 egzemplarzach. 
2. Kopi� decyzji o pozwoleniu na budow�. 
3. Projekty budowlane z decyzjami, warunkami technicznymi, uzgodnieniami, opiniami – 

opracowany zgodnie z wymaganiami do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow�. 
4. Kopie umów u�yczenia terenu.   
5. Inwentaryzacj� powykonawcz� z zakresu robót wykonanych do 30.03.2008 przez PPHU 
 „Elektropaks”.   

5.3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy   
a) Roboty budowlane  („pod ruchem”) 

           Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniej�cych obiektów (jezdnie, �cie�ki rowerowe, ci�gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urz�dzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a� do 
zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Szczególnym zasadom i warunkom podlega wykonanie robót na terenie PP „Porty Lotnicze” 
Port Lotniczy Rzeszów w Jasionce. 
Warunki wykonania robót zwi�zanych z budow�  linii kablowej SN 15 kV przebiegaj�cej 
przez teren lotniska – zał�cznik nr 5 do STO Wymagania Ogólne. 
           Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz�dem drogi i organem zarz�dzaj�cym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Koszt opracowania 
przedmiotowego projektu i jego uzgodnienia ponosi Wykonawca. W zale�no�ci od potrzeb  
i post�pu robót projekt organizacji ruchu powinien by� na bie��co aktualizowany przez 
Wykonawc�. Ka�da zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
ka�dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
           W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
wzgl�dów bezpiecze�stwa. Koszt ich wykonania, zainstalowania i eksploatacji ponosi Wykonawca. 
          Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez 
In�yniera. 
        Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomo�ci zainteresowanych 
u�ytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca umie�ci, w 
miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez Inspektora Nadzoru, tablice informacyjne zgodnie z 
Zarz�dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15 grudnia 1994r.  
            Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposa�enia u�ytych do realizacji robót od chwili rozpocz�cia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres materiały, urz�dzenia lub ich elementy b�d� utrzymane w sposób 
satysfakcjonuj�cy Inspektora Nadzoru. Mo�e on wstrzyma� realizacj� robót je�li w jakimkolwiek 
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowi�zki w tym zakresie. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezb�dne, tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, wygody 
społeczno�ci i innych.  
            W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
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wyra	nie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
            Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Wykopy, które w trakcie wykonywania robót pozostaj� otwarte (nie zasypane) b�d� odpowiednio 
zabezpieczone i oznakowane do czasu ich zasypania..  

Wykonawca b�dzie tak�e odpowiedzialny do czasu zako�czenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniej�cych na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomo�ci zainteresowanych 
u�ytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru . Wykonawca umie�ci, w 
miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez In�yniera, tablice podaj�ce informacje o zawartej umowie 
zgodnie z rozporz�dzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa.  

5.3.4. Ochrona własno�ci i urz�dze�     
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron� istniej�cych instalacji naziemnych i 

podziemnych urz�dze� znajduj�cych si� w obr�bie placu budowy, takich jak ruroci�gi i kable etc. 
Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które s� wła�cicielami 
instalacji i urz�dze�, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
Zamawiaj�cego. Wykonawca spowoduje �eby te instalacje i urz�dzenia zostały wła�ciwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy 
wyst�pi konieczno�� przeniesienia instalacji i urz�dze� podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowi�zek poinformowa� Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpocz�cia takiej 
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru  o ka�dym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urz�dze� lub instalacji i b�dzie współpracował przy naprawie udzielaj�c 
wszelkiej mo�liwej pomocy, która mo�e by� potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca 
b�dzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiaj�cego. 
5.3.5. Ochrona �rodowiska w trakcie realizacji robót   

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowi�zany zna� i stosowa� si� do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony �rodowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zako�czenia robót, Wykonawca b�dzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki �eby stosowa� si� do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
�rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika� działa� szkodliwych dla
innych jednostek wyst�puj�cych na tym terenie w zakresie zanieczyszcze�, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalno�ci�,   
Stosuj�c si� do tych wymaga�, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na:
1. lokalizacj� baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 
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5.3.6. Ochrona przeciwpo�arowa    
Wykonawca b�dzie stosował si� do wszystkich przepisów prawnych obowi�zuj�cych w 

zakresie bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego. B�dzie stale utrzymywał wyposa�enie 
przeciwpo�arowe w stanie gotowo�ci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpiecze�stwa 
przeciwpo�arowego, na placu budowy, we wszystkich urz�dzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne b�d� przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpo�arowymi, w bezpiecznej odległo�ci od budynków i składowisk, w miejscach 
niedost�pnych dla osób trzecich. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku po�aru, który mógłby powsta� w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 

5.3.7. Zapewnienie bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia   
Wykonawca dostarczy na budow� i b�dzie utrzymywał wyposa�enie konieczne dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa. Zapewni wyposa�enie w urz�dzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposa�enie i odzie� wymagan� dla ochrony �ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uwa�a si�, �e koszty zachowania zgodno�ci z wspomnianymi powy�ej przepisami 
bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia s� wliczone w cen� umown�.

U�ycie materiałów, które wpływaj� na trwałe zmiany �rodowiska  nie b�dzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodz�ce z recyklingu i maj�ce by� u�yte do robót musz�
by� po�wiadczone przez odpowiednie urz�dy i władze jako bezpieczne dla �rodowiska. Materiały, 
które s� niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zako�czeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika) mog� by� dozwolone, pod warunkiem, �e b�d� spełnione wymagania 
techniczne dotycz�ce ich wbudowania. Przed u�yciem takich materiałów Zamawiaj�cy musi 
uzyska� aprobat� od odpowiednich władz administracji pa�stwowej, je�li wymagaj� tego 
odpowiednie przepisy. 

5.3.8. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów    
            Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy 
transporcie, materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób 
ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie powiadamiał Inspektor Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na �wie�o uko�czony fragment 
budowy  w obr�bie terenu budowy a Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz�cymi dokumentami 

5.4.1. Przygotowanie dokumentów wchodz�cych w skład projektu organizacji robót    
Zgodnie z umow�, Wykonawca jest zobowi�zany do opracowania i przekazania 

Inspektorowi Nadzoru, do akceptacji nast�puj�cych dokumentów:
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania jak okre�lono w umowie zawartej pomi�dzy 
Zamawiaj�cym a Wykonawc� § 4 ust. 3 
3) Plan Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia, 
4) Program Zapewnienia Jako�ci.     

5.4.2. Projekt organizacji robót    
Opracowany przez Wykonawc� projekt organizacji robót musi by� dostosowany do charakteru 
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i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewni� zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, finansowe, ludzkie i organizacyjne, które zapewni�
realizacj� robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, Specyfikacjami Technicznymi i instrukcjami 
Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robót i finansowania. Projekt Organizacji Robót 
powinien zawiera�:

1. organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
2. projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
3. organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 

elementów robót zgodnie z punktem 6.1. 
        W cz��ci dotycz�cej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest zobowi�zany do 
zorganizowania, wykonania i utrzymania Biura Inspektora Nadzoru na podstawie zakresu 
okre�lonego przez Zamawiaj�cego, jak okre�lono poni�ej. 
        Wykonawca jest zobowi�zany urz�dzi� i utrzymywa� w dobrym stanie Biuro Zamawiaj�cego 
(Inspektora Nadzoru), ł�cznie z instalacj� elektryczn�, grzewcz�, wodn�, sanitarn� i telefoniczn�
wraz z towarzysz�cym wyposa�eniem i osprz�tem oraz z parkingiem dla 2 samochodów i drogami 
dojazdowymi do czasu zako�czenia Robót, a nast�pnie po zako�czeniu Robót je zlikwidowa� (o ile 
to konieczne). Lokalizacja biura powinna by� uzgodniona z Inspektorem Nadzoru. Biuro oraz drogi 
dojazdowe i parking b�d� gotowe do u�ytkowania przez Inspektora nadzoru w okresie 14 dni od 
przekazania Terenu Budowy Wykonawcy. Biuro Inspektora Nadzoru a o ł�cznej powierzchni min. 
10m2  
Wykonawca wyposa�y biuro Inspektora nadzoru  w meble i sprz�t biurowy, pozwalaj�cy na 
codzienn� prac� oraz utrzyma je w dobrym stanie w czasie trwania budowy. Sprz�t biurowy 
powinien obejmowa� 1 zestaw komputerowy z systemem operacyjnym, pakietem typu Office oraz 
programem do kosztorysowania, kserokopiark� A4, telefon stacjonarny z Faxem.  
Po zako�czeniu Robót meble i sprz�t biurowy zostan� oddane Wykonawcy. 
       Wszystkie koszty zwi�zane z urz�dzeniem powy�ej opisanego zaplecza Inspektora Nadzoru 
oraz jego eksploatacj� podczas trwania umowy, Wykonawca uwzgl�dni w cenach podstawowych 
pozycji robót.  

5.4.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania   
          Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzgl�dnia� uwarunkowania 
wynikaj�ce   z   dokumentacji   projektowej  i ustale�   zawartych   w SIWZ  oraz umowie.   
Mo�liwo�ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i monta�owych, kolejno��
robót oraz sposoby realizacji winny zapewni� wykonanie robót w terminie okre�lonym w umowie.    

5.4.4. Program zapewnienia bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia    
W trakcie realizacji robót Wykonawca b�dzie stosował si� do wszystkich 

obowi�zuj�cych przepisów i wymaga� w zakresie bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, 
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy -Prawo 
Budowlane jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji In�ynierowi, program 
zapewnienia bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia.     

5.5. DOKUMENTY BUDOWY  

5.5.1. Dziennik budowy    
Dziennik Budowy jest obowi�zuj�cym dokumentem Budowy prowadzonym przez 

Kierownika Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy 
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zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami Prawa Budowlanego. Zapisy do Dziennika Budowy b�d�
czynione na bie��co i powinny odzwierciedla� post�p robót, stan bezpiecze�stwa ludzi oraz 
stan techniczny i wszystkie kwestie zwi�zane z zarz�dzaniem budow�.

Ka�dy zapis do Dziennika Budowy powinien zawiera� jego dat�, nazwisko  
i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by� czytelne  
i dokonywane w porz�dku chronologicznym.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty zał�czane do dziennika budowy powinny by�
przejrzy�cie numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawc� jak i Inspektora 
Nadzoru.  
W szczególno�ci w Dzienniku Budowy powinny by� zapisywane nast�puj�ce informacje:

1. Data przej�cia przez Wykonawc� placu budowy. 
2. Dzie� dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiaj�cego. 
3. Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru  dokumentów wymaganych w p.5.3.2, 

przygotowanych przez Zamawiaj�cego. 
4. Daty rozpocz�cia i zako�czenia realizacji poszczególnych elementów robót. 
5. Post�p robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót. 
6. Daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opó	nie� lub przerw w robotach. 
7. Komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru. 
8. Daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  

z polecenia Inspektora Nadzoru. 
9. Daty zgłoszenia robót do cz��ciowych i ko�cowych odbiorów oraz przyj�cia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych. 
10. Wyja�nienia, komentarze i sugestie Wykonawcy. 
11. Warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót maj�ce wpływ 

na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymaga� wynikaj�cych  
z warunków klimatycznych. 

12. Dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót. 
13. Dane na temat sposobu zapewnienia bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia na budowie. 
14. Dane na temat jako�ci materiałów, poboru próbek i wyników bada� z okre�leniem 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane. 
15. Wyniki poszczególnych bada� i pomiarów  z okre�leniem przez kogo zostały 
 przeprowadzone. 
16. Inne istotne informacje o post�pie robót. 
17. Pisemne powiadomienia RZE Dystrybucja Sp. z o.o. w Rzeszowie w zakresie wymogów 
 okre�lonych w pkt 8.1. niniejszej Specyfikacji.  

Wszystkie wyja�nienia, komentarze lub propozycje wpisane do Dziennika Budowy przez 
Wykonawc� powinny by� na bie��co przedstawiane do wiadomo�ci i akceptacji Inspektora 
Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, musz� by�
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub si� do nich odnosi. 
Inspektor Nadzoru  jest tak�e zobowi�zany przedstawi� swoje stanowisko na temat ka�dego 
zapisu dokonanego w Dzienniku Budowy.   

5.5.2. Dokumenty laboratoryjne    
Deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o jako�ci 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� i pomiarów Wykonawcy b�d� gromadzone w 
uzgodnionej formie w Programie Zapewnienia Jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do 
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odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora Nadzoru. 

5.5.3. Inne istotne dokumenty budowy     
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 5.5.1. i 5.5.2., dokumenty budowy zawieraj�
te�:

1. Dokumenty wchodz�ce w skład umowy, w tym dokumentacja projektowa; 
2. Pozwolenie na budow� ; 
3. Protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy ; 
4. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno 

prawne; 
5. Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotka� i narad na budowie; 
6. Protokoły odbioru robót, prób i pomiarów 
7. Opinie ekspertów i konsultantów, 
8. Korespondencja dotycz�ca budowy.       

5.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy    
Wszystkie dokumenty budowy b�d� przechowywane na placu budowy we wła�ciwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione b�d� natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy b�d� stale dost�pne do 
wgl�du Inspektora Nadzoru  oraz upowa�nionych przedstawicieli Zamawiaj�cego w 
dowolnym czasie i na ka�de ��danie. W/w dost�pne b�d� tak�e Przedstawicielom Unii Europejskiej 
dokonuj�cym kontroli realizacji inwestycji.

5.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc� w trakcie trwania budowy 

5.6.1. Informacje ogólne   
             W trakcie trwania Budowy i przed zako�czeniem robót, Wykonawca zobowi�zany jest do 
dostarczenia, na polecenie Inspektora Nadzoru, nast�puj�cych dokumentów: 

1. Rysunków roboczych – je�eli takie wyst�puj� w trakcie realizacji Budowy; 
2. Aktualizacji harmonogramu robót i finansowania ; 
3. Dokumentacji powykonawczej ; 
4. Instrukcji monta�u, eksploatacji i konserwacji  
5. Protokołów odbioru robót, prób i pomiarów   

Wszystkie dokumenty składane Inspektorowi Nadzoru winny by� oznaczone nazw� przedmiotowej 
inwestycji  i zaadresowane nast�puj�co: 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 

5.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
            Mo�liwo�ci przerobowe Wykonawcy, kolejno�� robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewni� wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie okre�lonym umow�. 
            Przedło�ony przez Wykonawc� – jak w pkt. 5.4.3. Szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania – je�eli z uzasadnionych przyczyn b�dzie wymagana jego aktualizacja i uzyska on 
akceptacj� Zamawiaj�cego oraz In�yniera, zaczyna obowi�zywa� po jego zatwierdzeniu przez 
Zamawiaj�cego.  

5.6.3. Dokumentacja powykonawcza    
Wykonawca odpowiedzialny b�dzie za prowadzenie na bie��co ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urz�dze�, lokalizacji i wielko�ci robót. Zmiany te nale�y rejestrowa� na 
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komplecie rysunków, wył�cznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkłada�
Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na bie��co rysunki powykonawcze, co najmniej dwa razy 
w miesi�cu, w celu dokonania ich przegl�du i sprawdzenia. Po zako�czeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru. 
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza b�dzie dostarczana Zamawiaj�cemu w 4 egz.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jako�ci   
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jako�� robót. W tym celu przygotuje Program 

Zapewnienie Jako�ci i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia 
Jako�ci b�dzie zawierał:
a) cz��� ogóln� opisuj�c�:

• organizacje wykonywania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpiecze�stwa i ochrony, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• system   (sposób   i   procedur�)   proponowanej   kontroli   i   sterowania   jako�ci�

wykonywanych robót, 
• wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli  
• sposób oraz form� gromadzenia wyników bada�, zapis prób i pomiarów, 

ustawienia    mechanizmów    steruj�cych,    a    tak�e    wyci�ganych    wniosków     
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form�
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia do magazynowania  
i załadunku materiałów. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urz�dze� przed utrat� ich wła�ciwo�ci 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 

• sposób i procedur� prób, pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo�� bada�, legalizacja 
i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i urz�dze�, 
wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

• sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom 
umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowi�zany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jako�ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów prowadzon�
zgodnie z Programem Zapewnienia Jako�ci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
wł�czaj�c personel, sprz�t, zaopatrzenie i wszelkie urz�dzenia niezb�dne do prób, pomiarów i 
badania materiałów oraz jako�ci wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia 
jako�ci Inspektorowi Nadzoru mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu 
zademonstrowania, �e poziom ich wykonania jest zadowalaj�cy.

Wykonawca jest zobowi�zany prowadzi� próby, pomiary i badania materiałów oraz robót z 
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cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i   Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest 
wyra	nych przepisów In�ynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie 
robót zgodnie z umow�.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru �wiadectwa stwierdzaj�ce, �e wszystkie 
stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�.

6.3. Pobieranie próbek   
Próbki do bada� b�d� z zasady pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mog� by� z jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. In�ynier musi mie�
zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma obowi�zek 
przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile 
kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z jego własnej 
woli. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
b�d� odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiaj�cy.

6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie próby, badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego  
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stosowa� mo�na wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przyst�pieniem do prób, pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu prób,  pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki, do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru b�dzie miał nieograniczony dost�p do materiałów, wyposa�enia, sprz�tu. 
B�dzie on przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 
dotycz�cych, sprz�tu, pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� na 
tyle powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, prób i pomiarów Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je dopiero wtedy, gdy 
niedoci�gni�cia w pracy Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako��
tych materiałów, prób i pomiarów.

6.5. Raporty z bada�    
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi Nadzoru  kopie raportów z wynikami bada�, 

prób i pomiarów jak najszybciej, nie pó	niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie 
zapewnienia jako�ci. Kopie wyników bada� b�d� mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równie� przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów, prób i 
pomiarów ponosi wykonawca.   
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 	ródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� wykonanych robót i u�ytych materiałów i urz�dze�
z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
Wykonawc� wyników bada�, prób, pomiarów.

Inspektor Nadzoru mo�e pobiera� próbki i prowadzi� badania niezale�nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s�
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezale�nemu Wykonawcy, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, prób i pomiarów albo oprze si� wył�cznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek zostan� poniesione przez 
Wykonawc�.

6.7. Certyfikaty i deklaracje    
1. Inspektor Nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które:

a)posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno��  
z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:
a) Polsk� Norm� lub 
b) aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1 i które 
spełniaj� wymogi SST. 

c) znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 98/99 z po	n, zm.).    

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da ich 
partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d�
odrzucone.  

7. OBMIAR ROBÓT   
         W przedło�onym Kontrakcie ryczałtowym nie obowi�zuje obmiar robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodnie z umow� pn: „Zasady współpracy w zakresie realizacji zasilania energi�
elektryczn� Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce k/Rzeszowa” 
zawartej w dniu 5.10.2007 roku w Rzeszowie, pomi�dzy RZE Dystrybucja Sp. z o.o. w 
Rzeszowie a Rzeszowsk� Agencj� Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, Wykonawca 
robót budowlanych ma obowi�zek wykonania ustale� zawartych w § 3 pkt 1, 2, 6, 7. – zał. nr 
1 do niniejszej Specyfikacji. Ponadto ka�dorazowo w odbiorach okre�lonych w pkt 8.2. b�dzie 
brał udział Przedstawiciel RZE Dystrybucja Sp. z o.o. w Rzeszowie. 
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Wykonawca wspólnie z Inspektorem Nadzoru ustal� zasady przekazywania informacji o zakresie  
i terminie w/w odbiorów tak aby uzgodniony udział w/w stron nie powodował opó	nie� w 
realizacji robót. 
Powy�sze musi by� uzgodnione w organizacji i harmonogramie przedmiotowych robót 
budowlanych. 
Powiadomienia o wzi�ciu udziału musz� by� przekazywane w formie pisemnej i b�d� one 
stanowiły odr�bny  zbiór dokumentów budowy, który zostanie przekazany Zamawiaj�cemu po 
zako�czeniu budowy. 
Powy�sze dotyczy wszystkich robót i czynno�ci okre�lonych w pkt 8. niniejszej Specyfikacji. 
Umowa, któr� wymieniono na wst�pie stanowi zał�cznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji.

8.2. Rodzaje odbiorów robót    
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz��ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu r�kojmi i gwarancji 

8.3. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu     
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci 

wykonywanych robót oraz ilo�ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó	niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako�� i ilo��
robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj�cych 
komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami.    

8.4. Odbiór cz��ciowy    
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 

cz��ciowego robót dokonuje si� dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru

8.5. Odbiór ostateczny (ko�cowy)

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilo�ci) oraz jako�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do 
odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy.

Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 
przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci 
wykonania robót z dokumentacj� projektow� i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja 
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zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych 
zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i 
robót poprawkowych.
           W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniaj�cych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 
elementach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow�  
i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych 
w dokumentach umowy. 

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowe)    
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty:

a) dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniaj�ce lub zamienne), 

c) protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych, 
d) protokoły odbiorów cz��ciowych, 
e) recepty i ustalenia technologiczne, 
f) dzienniki budowy,  
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada�, zgodne z SST i programem zapewnienia jako�ci 

(PZJ), 
h)  deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty

na znak bezpiecze�stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ), i 
            rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�,

j) geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu,  
     kopi�  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej. 
k) Pisemne powiadomienie RZE Dystrybucja Sp. z o.o. w Rzeszowie o terminach odbiorów 
 wymienionych w pkt 8 niniejszej Specyfikacji.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz�dzone przez Komisj� roboty poprawkowe lub 
uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi gwarancji     
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r�kojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad, które ujawni� si� w okresie r�kojmi gwarancji, 
gwarancyjnym i r�kojmi. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji pogwarancyjny b�dzie 
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dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. Odbiór ostateczny robót(ko�cowy) robót.  

9. PODSTAWY PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne:  
          Przedmiotowa inwestycja jest realizowana wg Kontraktu Ryczałtowego. 
Wykonawca przygotowuj�c Ofert�, w zgodno�ci z ustaleniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, okre�la w Ofercie cen� brutto wykonania zamówienia wg nast�puj�cego schematu jej 
wykonania: 

+ 

Wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie elementy wynikaj�ce z materiałów, 
dokumentów i informacji zawartych w SIWZ oraz informacji uzyskanych przez Wykonawc� na 
etapie przygotowania Oferty dla przedmiotowego Kontraktu oraz zobowi�za� wynikaj�cych z 
umów u�yczenia terenu zawartych z osobami fizycznymi dla zrealizowania przedmiotowej 
inwestycji – jak okre�lono poni�ej: 
a/ dla wła�cicieli działek nr 1953/1, 1952/1, 1952/2, 1952/3, 1954, 1955/3 poło�onych w 
 Zaczerniu  gmina Trzebownisko – jak okre�lono w § 2 pkt 5, 6 i 7 umowy – zał�cznik nr 2 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: 
Projekt Budowlany, 
Projekty Wykonawcze, 
Przedmiary Robót, 
Specyfikacje Techniczne Wykonania  
i Odbioru Robót 
 (Ogólna i Szczegółowe) 

Wizja lokalna terenu 
budowy i inne informacje 
uzyskane przez 
Wykonawc� w zakresie 
charakterystyki  
i stanu terenu oraz jego 
otoczenia 

OGÓŁEM CENA BRUTTO 
OFERTY 

UMOWA 

ZAAKCEPTOWANA RYCZAŁTOWA 
KWOTA KONTRAKTOWA

SIWZ 
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 do niniejszej Specyfikacji 
b/ dla wła�cicieli działek: 

• nr 1956 poło�onej w Zaczerniu Gmina Trzebownisko 
• nr 1955/1 poło�onej w Zaczerniu Gmina Trzebownisko 
• nr 753/3 poło�onej w Nowej Wsi Gmina Trzebownisko 
• nr 2814 poło�onej w Zaczerniu Gmina Trzebownisko 
jak okre�lono w §2 pkt 1i 2 umów dla w/w wła�cicieli – zał�cznik nr 3 do niniejszej 
Specyfikacji. 

c/ nr 359/2 poło�onej w Rzeszowie obr�b 216 jak okre�lono w § 2 pkt 2 i 3 zał�cznik nr 4 do 
 niniejszej Specyfikacji  
d/ osób prawnych na działkach jak w decyzji o pozwoleniu na budow�  jak okre�lono w § pkt 
 2 i 3 umów - tre�� zapisów jak w zał�czniku nr 4 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych  
z post�pu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpiecze�stwa ruchu, 

c) opłaty/dzier�awy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i 

drena�u, 
f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych.   

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� pionowych, 

poziomych, barier i �wiateł, 
b) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów,  przejazdów i organizacji  ruchu  ponosi  
Wykonawca.  

9.2.5. Koszty   budowy,  utrzymania i   likwidacji  zasilania  placu budowy w  energi�
 elektryczn�, wod�, odprowadzenie wód opadowych i gruntowych, podł�czenia     
 do sieci telekomunikacyjnej – obci��aj� Wykonawc�.    

9.2.6. Koszty usuwania odpadów stałych, nieczysto�ci płynnych – obci��aj� Wykonawc�. 

9.2.7. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji Zaplecza dla Inspektora Nadzoru – obci��aj�
 Wykonawc�. 

9.2.8. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji Zaplecza budowy – obci��aj� Wykonawc�. 
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9.2.9. Koszty z umów u�yczenia terenu zawartych z osobami fizycznymi i prawnymi dla 
zrealizowania przedmiotowej inwestycji – jak okre�lono w §2 i §3 umów – zał�cznik nr 2 do 
niniejszej Specyfikacji 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA    
Ustawy i rozporz�dzenia      
Wykonawca jest zobowi�zany zna� wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
pa�stwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s� w jakiejkolwiek 
sposób zwi�zane z prowadzonymi robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót






























