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Zamawiajqcy:
INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEWODZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY
85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2
tel. (052) 5826466; fax (52) 5826469

Specyflkacja istotnych warunkow zamowienia

Post^powanie o zamowienie publiczne prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na:

remont garazy w Delegaturze w Toruniu

_v erdzih

tSKl

SPEKTOR
WISKA

WIOS-SSZP.272.40.2015

1. INFORMACJEWPROWADZAJACE
1.1. Zamawiaja,cy
Zamawiajqcym jest: Inspekcja Ochrony Srodowiska
Srodowiska w Bydgoszczy
Adres: ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
Telefon: 52 5826466, Fax: 52 5826469
Godziny urzedowania od 07.00 do 15.00

Wojewbdzki

Inspektorat

Ochrony

1.2. Numer postepowania
Postepowanie, kt6rego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
WIOS-SSZP.272.40.2015
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiaj^cym powinni powotywac sie na ten znak.
1.3. Tryb postepowania
Postepowanie o udzielenie zambwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zambwieri publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pozn. zm.) zzachowaniem zasad
okreslonych ustawy Prawo Zambwieh Publicznych.
1.4. Przedmiotem postepowania jest Zam6wienie na remont garazy w Delegaturze w Toruniu
okreslonej w punkcie 2. SIWZ.
1.5. Postepowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zambwieri publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pozn zm.) i przepisami
wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkbw
Zambwienia.
1.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj^cy moze zmienib tresc Specyfikacji Istotnych
Warunkbw Zambwienia. Zmiana moze nastapic w kazdym czasie, przed uptywem terminu do
sktadania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie
niezwtocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano Specyfikacje Istotnych
Warunkow Zamowienia, oraz zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej, na ktorej
zostafa opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
1.7. Adres strony internetowej Zamawiaja,cego: http://www.wios.bvdqoszcz.pl/
1.8. Uzyte w Specyfikacji terminy maj^ nastepujqce znaczenie:
,,WIO6" lub ,,Zamawiaja_cy" - Inspekcja Ochrony 6rodowiska Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy
„Postepowanie" - postepowanie prowadzone przez Zamawiajqcego na podstawie niniejszej
Specyfikacji.
,,SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.
,,Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych.
,,Zam6wienie" - nalezy przez to rozumiec zambwienie publiczne, ktbrego przedmiot zostat w
sposbb szczegbtowy opisany w punkcie 2. SIWZ.
"Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajqca.
osobowosci prawnej, ktory ubiega sie o udzielenia zambwienia publicznego albo zawarta
umowe w sprawie zambwienia publicznego.
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1.9. Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci sktadnia ofert czesciowych.
Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
Zamawiaja.cy nie przewiduje udzielenia zamowieri uzupetniajqcych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 i
7 ustawy Prawo zamowieri publicznych.
Zamawiaja,cy nie przewiduje mozliwosci zawarcia umowy ramowej.
Zamawiaja.cy nie przewiduje mozliwosci ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.
Zamawiaj^cy nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.
Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie zostaty uzyte ze wzgledow organizacyjnych w celu
okreslenia norm i parametrow, zamawiaja,cy dopuszcza sktedanie ofert rdwnowaznych.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zamowienie bedzie realizowane w nastepuja.cym zakresie:

nose

Ogblny opis zam6wienia

1 szt.

Remont garazy w Delegaturze w Toruniu

CPV
45000000-7
45111300-1
45262520-2
45421100-5

Szczeg6lowy opis przedmtotu zamowienia
2.1 Roboty budowlane w nastepujqcym zakresie:
Przedmiotem zamowienia jest remont garazy w Delegaturze w Toruniu obejmujqcy w
podstawowym zakresie:
• demontaz starych bram garazowych (3 szt. + 1 szt.)
• montaz nowych bram garazowych {3 szt. + 1 szt.)
• naprawa i malowanie ubytkow w tynkach
Zakres robbt okreslaja. zatqczniki do siwz nr 4, 5a, 5b.
Sposob wykonywania robot:
Od poniedziatku do pig^tku w godzinach: 7.00-18.00.
3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA Sl^ Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW
Wszelkiego rodzaju o^wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo,
,,Korespondencja") Zamawiajqcy i Wykonawcy przekazuja. pisemnie.
Zamawiajqcy dopuszcza sktadanie Korespondencji za pomocq faksu lub drogq elektroniczna.
(na adres e-mail wskazany ponizej). Korespondencje uwaza sie za zlozonq w terminie, jezeli jej
tresc" dotarta do Zamawiaj^cego przed uptywem terminu i zostala niezwtocznie potwierdzona na
pismie.
Osobami ze strony Zamawiaja_cego upowaznionymi do kontaktowania sie z Wykonawcami sa;
Waldemar Baczyriski, Matgorzata Nowicka
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tel. (52) 5826466, fax (52) 5826469
e-mail waldemar.baczynskifgjwios.bydgoszcz.pl. malgorzata.nowicka@wios.bydgoszcz.pj

Zamawiaja_cy nie przewiduje organizowania zebrari Wykonawc6w.
4. OPIS SPOSOBU PR2YGOTOWANIA OFERTY
Kazdy Wykonawca moze przedstawi6 tylko jedna, oferte. Zamawiaja.cy dokonuje wyboru oferty
najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami wyboru.
Na oferty skladaja. si? nastepuja.ce dokumenty:
4.1 Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Zat^czniku nr 1 do
SIWZ (wszystkie ceny w formularzu powinny bye poddane w ztotych polskich).
4.2 Oswiadczenia i informacje, przygotowane zgodnie ze wzorem podanym w Zata.czniku nr 2
do SIWZ.
4.3 Dokumenty potwierdzaj^ce, ze Wykonawca spetnia warunki szczegotowe udziatu w
postepowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 6. SIWZ.
Oferta powinna bye sporzqdzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inna. trwata., czyteln^ technika.. Wszystkie kartki oferty powinny bye trwale spi?te oraz
ponumerowane i zaparafowane lub podpisane przez osobe (osoby) uprawnion^ do sktadania
oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy, ktorej petnomocnictwo nalezy zal^czyc do oferty jesli
nie wynika ono z innych dokumentow dota.czonych do oferty.
Oferte nalezy umiesci6 w opakowaniu zewnetrznie oznaczonym napisem: ,,Oferta na remont
qarazy - nie otwierac przed dniem 30 listopada 2015 roku, qodz.12.30'V
Wykonawcy zobowiazani sq zapoznac si? doktadnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotowad oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie.
Wykonawcy ponosza^ wszelkie koszty wtasne zwia.zane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku Postepowania. Zamawiaja_cy w zadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Wykonawcow w zwi^zku z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Wykonawcy zobowia.zuja. sie nie podnosic jakichkolwiek roszczeh z tego tytutu wzgledem
Zamawiaja.cego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
Wykonawca moze wprowadzic zmiany w zfozonej ofercie lub jq wycofac, pod warunkiem, ze
uczyni to przed uptywem terminu sktadania ofert. Zarowno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagaj^ zachowania formy pisemnej.
Przy oswiadczeniach Wykonawcy dotyczqcych zmiany lub wycofania oferty postepuje sie tak,
jak podczas sktadania oferty. Na kopercie zewnetrznej nalezy dodatkowo umiesciczastrzezenie
,,ZMIANA OFERTY" lub ..WYCOFANIE OFERTY".
5. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA OCENY
SPELNIENIA TYCH WARUNKOW
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Zgodnie z art. 22 ust 1 Ustawy, o udzielenie Zamowienia moga_ ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy
spetniaja_ warunki dotycz^ce:
- posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakfadaja. obowi^zek ich posiadania;
- posiadania wiedzy i doswiadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej;
5.1 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku posiadania uprawnieh do
wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja.
obowiqzek ich posiadania
- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunkbw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaja.cego i podanych w SIWZ) dot^czonych do oferty.
5.2 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku posiadania wiedzy i
doswiadczenia
- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaja_cego i podanych w SIWZ) dot^czonych do oferty.
5.3 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym
- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaja^cego i podanych w SIWZ) dotaczonych do oferty.
5.4 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia
- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
{wymaganych przez Zamawiajq_cego i podanych w SIWZ) dotaczonych do oferty.
5.5 Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku dotyczqcego sytuacji
ekonomicznej i finansowej
- na podstawie oswiadczenia wykonawcy, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1
Ocena spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wedtug formuty
spetnia/nie spetnia: w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach
(wymaganych przez Zamawiaja_cego i podanych w SIWZ) dotaczonych do oferty.
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Zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiaj^cy wzywa Wykonawcow, ktorzy w okreslonym
terminie nie ztozyli oswiadczen lub dokument6w, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy lub
kt6rzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktorzy ztozyli oswiadczenia lub dokumenty, o ktorych
mowa w art. 25 ust 1 ustawy zawieraja.ce btedy lub kt6rzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do
ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie postepowania. Zamawiaj^cy wzywa takze
w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnieri dotycza_cych oswiadczen lub
dokumentow, o kt6rych mowa w pkt 6 SIWZ.
6. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIELU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP.
6.1 W celu wykazania spelnienia przez Wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy kazdy z Wykonawcow jest zobowi^zany przedtozyc:
6.1.1 - oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy,
6.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedtozyc:
6.2.1 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zafa_cznik nr 2 do SIWZ);
6.2.2 - aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja, wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzieienie zamowienia albo sktadania ofert,
6.2.3 - aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzaja.ce, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed
uptywem terminu sktadania wniosk6w o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzieienie
zambwienia albo sktadania ofert
6.2.4 - aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzaj^ce, ze wykonawca nie zalega z
optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3
miesia.ce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzieienie zamowienia albo sktadania ofert
6.3 W zakresie dotyczqcym przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, nalezy
przedfozyc:
6.3.1 - liste podmiotow naleza,cych do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacje o tym, ze wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej (zat^cznik nr 2 do SIWZ).
6.4 Dokumenty podmiotow zagranicznych lub majqcych miejsce zamieszkania poza
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terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
6.4.1 Jezeli wykonawca ma siedzib§ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania
potwierdzaja.ce odpowiednio, ze:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesi^cy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert
Zgodnie z § 7.1. Rozporz$dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze za^dac zamawiaj^cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga. bye sktadane (Dz.U. z 2013r. poz. 231) dokumenty powyzsze sq sktadane w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez wykonawce. W przypadku
sktadania elektronicznych dokument6w powinny byd one opatrzone przez wykonawcy
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca, waznego kwalifikowanego
certyfikatu.
Zgodnie z § 7.4. Rozporzg^dzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zqda6 zamawiaja^cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga, bye sktadane (Dz.U. z 2013r. poz. 231) dokumenty sporz$dzone w jezyku
obcym 53 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski
Wykonawca powotujqcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotdw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te bed$ braty udziat w realizacji czesci
zambwienia, przedMada takze dokumenty dotycza.ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, okreslonym w pkt 6.2.
7. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Zamawiaj^cy wymaga, aby Zamowienie zostato wykonane w terminie maksymalnie 14 dni od
dnia zawarcia umowy.
8.WARUNKI UMOWY
8.1 Zamawiaja.cy dopuszcza zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wysta.pienia zjawisk zwiqzanych z
dziataniem sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna byto przewidziec, w szczegdlnosci zagrazaja.cego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozqcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach oraz
zmianami przepisow prawa. Zmiana postanowieh umowy moze dotyczyc m.in. zmiany zakresu
przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu realizacji itp.
8.2 Zamawiaj^cy dopuszcza zmiany postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystapienia problem6w
finansowych po stronie Zamawiajqcego z przyczyn od niego niezaleznych. Zmiana postanowieh
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umowy moze dotyczyc m.in. zmiany zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu
realizacji itp.
8.3 Zamawiajqcy dopuszcza zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji przez
producenta oferowanego przez Wykonawc§ asortymentu, jesli Wykonawca pomimo dotozenia
nalezytej starannosci nie mogt uzyskac takiej informacji do chwili zawarcia umowy.
8.4 Zamawiaja_cy dopuszcza zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku odstapienia na wniosek
Zamawiaja.cego od realizacji cz^sci zamowienia i zwiazanej z tym zmiany wynagrodzenia lub
zmiany terminu wykonania zamowienia, pod warunkiem wystapienia obiektywnych okolicznosci,
ktorych Zamawiaja.cy nie mogt przewidziec na etapie przygotowania post^powania, a ktore
powoduja,, ze wykonanie przedmiotu zamowienia bez ograniczenia zakresu zamowienia lub brak
zmiany terminu wykonania zamowienia powodowatoby dla Zamawiajqcego niekorzystne skutki z
uwagi na zamierzony eel realizacji przedmiotu zamowienia i zwiazane z tym racjonalne
wydatkowanie srodk6w.
8.5. Zmiana danych teleadresowych, zmiana siedziby lub nazwy, NIP, REGON, osob
reprezentuj^cych strony, oczywistych pomytek pisarskich nie stanowi^ istotnej zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ustawy.
8.6 Z Wykonawca., ktorego oferta zostanie uznana przez Zamawiaja_cego za oferte
najkorzystniejsza., zostanie zawarta umowa, zgodnie z ogolnymi warunkami umowy na
wykonanie Zamowienia, ktore stanowiq zat^cznik nr 3 do SIWZ
9. KRYTERIA OCENY OFERTY
Wyb6r oferty dokonany zostanie na podstawie ponizszych kryteriow:
LP1

2

Wyszczegolnienie kryteriow
Cena
Termin realizacji

Znaczenie kryterium
90%
10%

Sposob oceny ofert:
Sposob obliczania punktow za kryterium cena:
Ocena punktowa oferty ,,x" = cena oferty najnizsza/cena oferty badana x 100 x znaczenie kryterium
Sposob obliczania punktow za kryterium termirt realizacji:
Sposob obliczania punktow za kryterium termin realizacji zamowienia:
Ocena punktowa oferty ,,x" = termin realizacji najnizszy/termin realizacji badany * 100 x znaczenie
kryterium

Ocene. kohcowg. badanej Oferty stanowic b§dzie suma punktow kryterium cena i termin
przydatnosci do uzycia (maksymalne 100 punktow). Za najkorzystniejsza, zostanie uznana
oferta, ktora uzyska najwyzsza. liczb^ punktow obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
10. TERMIN I MIEJSCE SKtADANIA OFERT
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Termin skladania ofert uptywa w dniu 2015-11-30 o godz. 12:00. Oferty ztozone po tym terminie
zostan^ zwrocone bez otwierania. Decyduja.ce znaczenie dla oceny zachowania powyzszego
terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiaja_cego, a nie data jej wystania przesytka,
pocztowa. czy kuriersk$.
Oferty nale±y dostarczyd do siedziby Zamawiaja^cego i zaadresowac:
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
do pokoju nr 22 (sekretariat)
11. WADIUM
Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.
12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiaj^cy za,da wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kwocie 5%
wartosci umowy, w formie i terminie okreslonych w §8 Ogolnych warunkbw umowy (zat^cznik 3).
13. TERMIN ZWIAZANIAOFERTA
Wykonawcy beda^ zwia^zani oferta. przez okres 30 dni. Bieg terminu zwia.zania oferty rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert, o ktorym mowa w punkcie 10. SIWZ.
14. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Otwarcie ztozonych ofert nastapi wdniu 2015-11-30 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiaja^cego:
Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
w pokoju nr33
Informacje ogtoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostang^ udostepnione nieobecnym
Wykonawcom na ich wniosek.
15.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY
WYKONAWCOM W TOKU POST^POWANIA

PRAWNEJ

PRZYSLUGUJACYCH

Wykonawcy i innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat lub moze
doznad uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiaja_cego przepisow Ustawy, przystuguj^
srodki ochrony prawnej szczeg6towo opisane w art. 179-198g Ustawy. Zastosowanie maJ3
srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamowieh publicznych.
16. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH JAKIE MUS2A ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY
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Zamawiajacy powiadomi o wyborze oferty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie.
Z wybranym Wykonawca_ zostanie zawarta umowa, w terminie zgodnym z art. 94 Pzp.
Zamawiajqcy poinformuje wybranego Wykonawce o terminie zawarcia umowy.
17. ZALACZNIKI:
Nastepuja_ce zata.czniki stanowia. integralna_ czesc SIWZ:
Zata^cznik nr 1 - Formularz ofertowy.
Zat^cznik nr 2 - Oswiadczenia.
Zata^cznik nr 3 - Og6lne Warunki Umowy.
Zat^cznik nr 4 - Opis techniczny prac remontowych
Zatqcznik nr 5a - Przedmiar robot czesc 1.
Zatqcznik nr 5b - Przedmiar robot czesc 2.
Zalqcznik nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
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FORMULARZ OFERTOWY (wzor)
Dane dotyczqce wykonawcy
Nazwa
Siedziba
nr telefonu/faksu
e-mail
nrNIP
Zobowia.zania wykonawcy
Zobowia.zuj§ sie do wykonania robot budowlanych dla Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy okreslonych parametrami i wymaganiami w specyfikacji istotnych
warunkowzamowienia za kwote:

cena netto
(stownie:
podatekVAT
(stownie:
cena brutto
(stownie:

zt
)
zt
)
zt
)

Termin realizacji (maksymalnie 14 dni)

dni

Podwykonawcy, ktorzy beda. uczestniczyc w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu,
ktory ich dotyczy.

1
2

Kosztorys ofertowy

1.
2.
Data
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
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OSWIADCZENIA

Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy .
Przystepujg^c do postepowania o zamowienie publiczne jako Wykonawca,
Oswiadczamy, ze reprezentowany przez nas podmiot spetnia warunki dotycz^ce:
• posiadania uprawnieh do wykonywania okreslonej dziafalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja. obowi^zek ich posiadania;
• posiadania wiedzy i doswiadczenia;
• dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia;
• sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Oswiadczamy, ze brak jest podstaw do wykluczenia reprezentowanego przez nas podmiotu
z powodu niespetnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamowieh
publicznych z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Oswiadczamy, ze reprezentowany przez nas podmiot:
1) nie nalezy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentow *
2) nalezy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow z nastepuja.cymi podmiotami; *
a)
b)
c) ...
Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwi^zanych oferta na czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia tj. 30 dni od uptywu terminu skladania ofert.
Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja. istotnych warunkow zamowienia nie
wnosimy do niej zastrzezeh oraz akceptujemy ogolne warunki umowy (w tresci zgodnej z
zata.czonym do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia zat$cznik nr 3) i w razie
wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowi^zujemy sie do podpisania umowy w
terminie i miejscu wskazanym przez zamawiajqcego.

podpisy osob uprawnionych
do wystepowania w obrocie prawnym

data:
niepotrzebne skreSlifi lub pominqC
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Zata,cznik nr 3
OGOLNE WARUNKI UMOWY
§1

1. Zamawiaja.cy zleca, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane,
na podstawie opisu robot, kosztorysu ofertowego oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, stanowi^cych zata,czniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej umowy, zwane dale]
robotami.
2. Zamawiaja_cy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia. na cele
budowlane oraz srodki na realizacje niniejszej umowy.
3. Zakres rzeczowy robot okresla opis robot oraz kosztorys ofertowy, o ktorych mowa w ust.
1, zwane dale] la_cznie dokumentacja_.
4. Generalny Wykonawca zobowia_zuje sie zrealizowac roboty zgodnie z opisem zawartym
w niniejszej umowie oraz zgodnie z:
1) warunkami wynikaja_cymi z przepisow technicznych i ustawy - Prawo budowlane,
2) wymaganiami wynikaja.cymi z obowia_zuja.cych Polskich Norm i aprobat technicznych,
co w przypadku uzytych materiatow bedzie potwierdzone odpowiednimi atestami,
3) opisem robot oraz specyfikacja. techniczn^ wykonania i odbioru robot,
4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, przy zachowaniu
troski o mienie Zamawiaja_cego oraz osob trzecich.
§2

1. Strony ustalaja. nastepuja.cy terminy realizacji niniejszej umowy:
1) rozpoczecie robot - od
2) zakonczenie robot - do
2. Roboty bedq wykonywane przez Generalnego Wykonawce od poniedziatku do pi^tku w
godzinach:
§3

1. Przekazanie terenu wykonywania robot, zwanego dalej terenem budowy, nastapi w ci^gu
3 dni od dnia zawarcia umowy. Przekazanie nasta_pi protokolarnie.
2. Generalny Wykonawca uzgodni z Zamawiajqcym organizacje terenu budowy.
3. Generalny Wykonawca dostarczy Zamawiaj^cemu w ci^gu 3 dni od dnia przekazania
terenu budowy uzgodniony wczesniej z Zamawiajqcym harmonogram rzeczowo-czasowofinansowy robot, ktory za zgoda. Stron moze bye aktualizowany w trakcie realizacji umowy.
4. Zamawiajacy zobowi^zuje sie udostepnic nieodptatnie na czas robot Generalnemu
Wykonawcy wode oraz energie elektryczn^.
5. Generalny Wykonawca na swqj koszt ustanowi kierownika robot w osobie Pana(i)

1.
2.

3.
4.
5.

§4
Generalny Wykonawca zobowia.zuje sie utrzymac teren budowy w czystosci oraz strzec
bezpieczehstwa mienia i osob znajdujqcych sie na terenie budowy.
W czasie realizacji robot, Generalny Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat
bezpiecznie wszelkie urza.dzenia pomocnicze i zbedne materialy, odpady i smieci oraz
niepotrzebne urza.dzenia prowizoryczne.
Generalny Wykonawca zapewni wtasciwa. organizacje i koordynacje robot.
Generalny Wykonawca ponosi pefna. odpowiedzialnosc za jakosc, terminowosc oraz
bezpieczenstwo wykonywanych robot.
Generalny Wykonawca zobowi^zuje sie zapewnic bezpieczenstwo robot przez caty czas
wykonywania robot oraz zobowia_zuje sie do wykonywania robot w sposob gwarantuj^cy
przestrzeganie przepisow i zasad BMP oraz p.poz., zarowno osob zatrudnionych na
budowie jak i osob trzecich. Wszelkie szkody powstate w wyniku tego typu zaniedbah
Generalny Wykonawca naprawi na wtasny koszt.
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6.

Po zakohczeniu robot Generalny Wykonawca zobowia,zany jest uporz^dkowac teren
budowy i przekazac go Zamawiajqcemu w terminie 3 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru kohcowego.
§5

1. Generalny Wykonawca zobowia.zuje sie wykonac roboty z materiatow wymienionych w
dokumentacji, z zastrzezeniem ust. 2 i 4.
2. Generalny Wykonawca bedzie uzgadniac z Zamawiajqcym wybor materiatow dla robot
zamiennych i dodatkowych.
3. Generalny Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1,
zapewnia materiaty do wykonania przedmiotu umowy.
4. Materiaty powinny posiadac swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadac:
1) deklaracjom zgodnosci z Polskimi Normami przenosz^cymi normy europejskie,
zgodne z atestami i aprobatami technicznymi,
2) wymaganiom opisu robot oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
3} wymaganiom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.
5. Na kazde za_danie Zamawiaja^cego Generalny Wykonawca obowi^zany jest okazac w
stosunku do wskazanych materiatow, urzajdzeh lub produktow - stosowny i prawem
wymagany - dokument (atest, certyfikat, aprobate techniczn^, europejska, aprobate
techniczna., krajow$ deklaracje zgodnosci, znak budowlany, itp. dokumenty).
6. Zamawiaja^cy dopuszcza uzycie materiatow, urz^dzeh i produktow rownowaznych do
materiatow, urza.dzen i produktow wymienionych w opisie robot, pod warunkiem, ze ich
parametry bed$ odpowiadaty parametrom techniczno-uzytkowym okreslonym w opisie
robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Wymienione w opisie robot
materiaty, urza,dzenia lub produkty - o nazwach handlowych tarn zawartych - nie sa.
obowia.zuja.ce.
7. Na zamian§ materiatow, urza,dzeh lub produktow uzytych do wykonania przedmiotu
umowy w stosunku do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i opisu robot lub
kosztorysu ofertowego, bezwzglednie wymagana jest pisemna zgoda Zamawiaja,cego.
8. Wszystkie materiaty pochodza.ce z prowadzonych w ramach inwestycji robot, nie
nadaja.ce sie do ponownego wykorzystania i wymagaja.ce wywozu, beda. stanowity
wtasnosc Generalnego Wykonawcy.
9. Generalny Wykonawca jest wytworca_ odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 z pozn. zm.).
10. Generalny Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowi^zek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadow budowlanych (np. odpadow betonowych, gruzu
budowlanego, itp.) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy
lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Generalny
Wykonawca
zobowia_zany jest
do przekazania
powstatych odpadow
do
unieszkodliwienia.
Generalny
Wykonawca zobowi^zany jest udokumentowac
Zamawiaja.cemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru kohcowego.
11. Poszczegolne etapy robot beda^ na bieza.co uzgadniane pomiedzy stronami. Przed
rozpocz^ciem kazdego kolejnego etapu robot, w szczegolnosci w kolejnym
pomieszczeniu, Generalny Wykonawca uzyska od Zamawiaja.cego dodatkowo
potwierdzenie zakresu i rodzaju robot, ktore maJ3 bye wykonane zgodnie z opisem robot.
§6

1. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, a takze dalszych
podwykonawcow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
2. W terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Generalny Wykonawca
poinformuje Zamawiajqcego na pismie pod rygorem niewaznosci, o podwykonawcach lub
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

dalszych podwykonawcach, ktorym ma zostac powierzona realizacja robot. Generalny
Wykonawca zobowiqzany jest wskazac nazwe, forme prawna_, adres, NIP, REGON,
e-mail oraz numer telefonu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wskazac zakres robot, ktory zostanie powierzony poszczegolnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Umowa z podwykonawcy, a takze umowa miedzy podwykonawca. a dalszym
podwykonawca, lub miedzy dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.
Generalny Wykonawca oswiadcza, ze umowa z podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcy bedzie zawierata postanowienia dotycza.ce w szczegolnosci:
1) opisu przedmiotu zamowienia na roboty wraz ze wskazaniem numeru umowy
fa^cz^cej Zamawiaja_cego oraz Generalnego Wykonawce oraz jaka konkretnie czesc
tego zamowienia bedzie realizowana przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,
2) terminu zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze bye dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Generalnemu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzaj^cych wykonanie zleconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zakresu robot.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowieh:
1) uzalezniaja.cych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Generalnego
Wykonawcy od zaptaty Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiaja.cego
wynagrodzenia obejmuja.cego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,
2) uzalezniajqcych zwrot przez Generalnego Wykonawce podwykonawcy kwot
zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiaja.cego Generalnemu Wykonawcy.
Generalny Wykonawca zobowi^zuje sie do przedlozenia Zamawiaj^cemu projektu
umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robot
i ich wycena., nie pozniej niz 7 dni przed planowanym zawarciem umowy o
podwykonawstwo.
Generalny Wykonawca zobowia,ze podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
przedtozenia Zamawiaj^cemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa. roboty, a takze projektu jej zmiany, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena^ oraz
zgody Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym zawarciem umowy
o podwykonawstwo.
Zamawiaja^cemu w terminie do 3 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo przysluguje prawo do zgtoszenia zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczegolnosci w nastepuja^cych
przypadkach:
1) niezat^czenia do projektu zestawieii, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w
ust. 6 i 7,
2) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od doreczenia
Generalnemu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty,
3) zamieszczenia w projekcie postanowieh uzalezniaj^cych uzyskanie przez
podwykonawce platnosci od Generalnego Wykonawcy od zaptaty Generalnemu
Wykonawcy przez Zamawiaja.cego wynagrodzenia obejmuj^cego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,
4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajqce zwrot przez Generalnego
Wykonawce kwot zabezpieczenia podwykonawcy od zwrotu Generalnemu
Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiaja.cego,
5) gdy termin realizacji robot okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowa. dla tych robot,
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6) gdy projekt zawiera postanowienia dotycz^ce sposobu rozliczeh za wykonane roboty
uniemozliwiaja^cego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiaj^cym a Generalnym
Wykonawca, na podstawie niniejszej umowy.
9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiaj^cego zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia otrzymania zastrzezeh do umowy, Generalny
Wykonawca moze przedtozyc Zamawiaja_cemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniaja_cy w catosci zastrzezenia Zamawiaj$cego.
10. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 8, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajqcego.
11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa_ roboty lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajqcego zastrzezeh do tego projektu,
Generalny Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowia_zuje sie
przedtozyc Zamawiaja_cemu poswiadczon^ za zgodnosc z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pozniej niz
1 dzieh przed dniem skierowania podwykonawcy do wykonywania robot.
12. Generalny Wykonawca przedtozy, wraz z kopia. umowy o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 11, stosowne petnomocnictwa poswiadczaja^ce, ze osoby zawierajqce
umowe w imieniu podwykonawcy 53 do tego upowaznione.
13. Przystapienie do realizacji robot przez podwykonawcy lub dalszego podwykonawce
moze nasta_pic wyta_cznie po uprzednim pisemnym zawarciu umowy o podwykonawstwo,
ktorej tresc jest zgodna z projektem umowy przedstawionym Zamawiaja_cemu.
14. Generalny Wykonawca jest zobowi^zany przedbzyc do rozliczenia swojej faktury
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotycza_ce zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom, ktorych termin ptatnosci uptyna.t w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadaja.cych je
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdzac brak zalegtosci Generalnego Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeh podwykonawcow wynikajqcych z
umow o podwykonawstwo. Oswiadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia musza, zostac dostarczone Zamawiaja_cemu w oryginale.
15. Dowodami zaptaty, o ktorych mowa w ust. 14, sa. m.in.:
1) dokument wygenerowany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce uznanie rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem
umowy i czesci przedmiotu umowy, ktorej ptatnosc dotyczy,
2) oswiadczenie ztozone przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktorego
wzor stanowi zata.cznik nr 4 do niniejszej umowy, potwierdzaja^ce zaptate
wynagrodzenia za danq czesc robot, ze wskazaniem umowy i czesci przedmiotu
zamowienia, ktorej ptatnosc dotyczy.
16. W przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Generalnego
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za roboty, Zamawiaj^cy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguja^cego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana, przez
Zamawiaja_cego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa_ roboty.
17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wyt^cznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiaja_cego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
53 roboty.
18. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 16, obejmuje wyta_cznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiaja.cy poinformuje o tym na pismie
Generalnego Wykonawce. Generalny Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji ma prawo zgtoszenia pisemnych uwag dotycza_cych zasadnoscr bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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20. W przypadku zgfoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiaja_cego, Zamawiaja.cy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Generalny Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,
albo
2) ztozyc do depozytu sajdowego kwote potrzebna_ na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wa_tpliwosci Zamawiajqcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, Zamawiaj^cy potr^ca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.
22. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16, lub w przypadku dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza_ niz 5% wartosci robot, o ktorej mowa w § 7 ust.
1, Zamawiaja.cy ma prawo odsta_pic od umowy, a Generalny Wykonawca zaptaci w tym
wypadku kare umowna_, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.
23. Inspektor Nadzoru moze za_dac od Generalnego Wykonawcy zmiany albo odsuniecia
podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca, nie daj$ rekojmi nalezytego wykonania powierzonych mu robot,
podwykonawca nie daje gwarancji dotrzymania terminow realizacji tych robot lub
naruszaja. przepisy BMP lub p.poz.
§7

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie robot wynosi
zt. (sbwnie:
) wraz z
podatkiem VAT w obowia_zuja_cej wysokosci, zwane daiej wartosci^ robot.
Strony postanawiaja., ze rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie fakturami
czesciowymi, wystawianymi za roboty wykonane w danym okresie, zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym oraz faktura^ kohcow^ wystawion^ po
zakohczeniu i odbiorze catosci robot.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokot odbioru robot, ktorych ma
dotyczyc ta faktura, podpisany przez przedstawiciela Generalnego Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiaj^cego.
Podstawe do wystawienia faktury kohcowej i kohcowego rozliczenia stanowi protokot
kohcowego odbioru przedmiotu umowy podpisany przez przedstawiciela Generalnego
Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiaja_cego.
Termin ptetnosci faktur ustala sie na 30 dni licz^c od dnia ich otrzymania przez
Zamawiaj^cego. Dniem zaptaty jest dzien wydania przez Zamawiaj^cego polecenia
przelewu.
Faktury za wykonane roboty Generalny Wykonawca wystawi kazdorazowo w terminie 7
dni od dnia podpisania protokotow odbioru, o ktorych mowa w ust. 3 i 4.
Generalny Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP
Generalny Wykonawca zobowi^zuje sie do terminowego uregulowania naleznosci
podatkowych /podatek VAT/ zwia_zanych z wystawionymi dla Zamawiaja.cego fakturami
VAT oraz do zaptaty Zamawiajqcemu odszkodowania w przypadku nieprawidtowego
wystawiania faktur VAT.
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§8

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Strony ustalaja,, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Generalnego
Wykonawce wyniesie 5% wartosci robot i bedzie stuzyc pokryciu roszczeh z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane dale] zabezpieczeniem, moze bye
wniesione w nastepuj^cych formach:
1) pienia.dzu,
2) poreczeniach bankowych,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 z pozn. zm.).
Generalny Wykonawca w dniu zawarcia umowy jest obowi^zany wniesc 100% kwoty
zabezpieczenia na oprocentowany rachunek bankowy wskazany przez Zamawiaja^cego.
Zamawiaja.cy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikaja_cymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Generalnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia kohcowego odbioru robot.
Na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie u
Zamawiaja.cego 30% kwoty zabezpieczenia.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 5, zwrocona zostanie najpozniej w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.
§9

1.

2.

3.
4.
5.

1.

Generalny Wykonawca przyjmuje na siebie nastepuja_ce obowia_zki szczegolowe:
1) informowania przedstawiciela Zamawiaja^cego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie 1 dnia od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
2) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci z winy Generalnego
Wykonawcy w toku wykonywania robot - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
Przedstawicielem Zamawiaj^cego jest
, ktory uprawniony jest do
wydawania Generalnemu Wykonawcy poleceri zwi^zanych z jakosci^ i ilosci^ robot,
ktore sa^ niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umow^ wykonania przedmiotu
umowy.
Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy jest
Generalny Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiaja^cemu pisemnie gotowosc do odbioru.
Generalny Wykonawca zobowia_zany jest do informowania
przedstawiciela
Zamawiaj^cego o terminie zakrycia robot ulegaj^cych zakryciu. Jezeli Generalny
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach przedstawiciela Zamawiaja^cego,
zobowiqzany bedzie odkryc roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.
§10
Zamawiaja.cy jest uprawniony do za.dania zaptaty kar umownych w nastepujgcej
wysokosci:
1) w wysokosci 0,5 % wartosci robot za kazdy dzieh opoznienia w wykonaniu umowy, a
ponadto do odsta,pienia od umowy w przypadku, gdy opoznienie przekroczy 14 dni,
wraz z za_daniem zaptaty dodatkowej /niezaleznej od kar za opoznienia/ kary
umownej w wysokosci 10 % wartosci robot,
2) w wysokosci 0,5 % wartosci robot za kazdy dzieh opoznienia z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty przez Generalnego Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
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2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3) w wysokosci 5 % wartosci robot z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
4) w wysokosci 5 % wartosci robot z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
5) w wysokosci 5 % wartosci robot z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty.
Jezeli Generalny Wykonawca opozni sie z realizacja_ umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby wykonat ja. w umowionym terminie, Zamawiaja_cy bedzie mogt,
bez wyznaczania dodatkowego terminu, odst$pic od umowy oraz zqda6 zaptaty kary
umownej w wysokosci 10 % wartosci robot.
Jezeli Generalny Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob wadliwy albo
sprzeczny z umowa_, Zamawiaja.cy uprawniony jest do wezwania Generalnego
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznym upfywie terminu, Zamawiaja_cy bedzie mogt za,dac zaptaty
kary umownej w wysokosci 10 % wartosci robot.
W przypadku odstapienia przez Zamawiajqcego od umowy na skutek okolicznosci, za
ktore odpowiedzialnosc ponosi Generalny Wykonawca, Zamawiaj^cy niezaleznie od
innych uprawnieri bedzie mogt zajdac zaptaty kary umownej w wysokosci 10 % wartosci
robot.
Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Generalnego
Wykonawce Zamawiajqcy poniesie szkode przewyzszaja.ca. wysokosc ktorejkolwiek z
zastrzezonych kar umownych, Zamawiaj^cy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogolnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.
Generalny Wykonawca wyraza zgode na potra_cenie kar umownych naleznych
Zamawiaja_cemu z wynagrodzenia naleznego Generalnemu Wykonawcy.
§11
Zamawiaj^cy wyznaczy termin i rozpocznie odbior wykonywanych robot w ci^gu 2 dni od
dnia pisemnego zawiadomienia go o osi^gnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiaj^c
pisemnie o tym Generalnego Wykonawce.
Strony postanawiaja^ ze kazdorazowo z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot,
zawieraj^cy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

§12
1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objete niniejsza, umowa^ na okres 36 miesiecy
oraz rekojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Bieg obu okresow rozpoczyna sie
w dniu dokonania kohcowego odbioru robot.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiaj^cego wady robot, Generalny Wykonawca
bedzie zobowi^zany do jej usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj^cego.
3. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiaj^cy bedzie uprawniony do
z^dania zaptaty przez Generalnego Wykonawce kary umownej w wysokosci 0,5 %
wartosci robot, za kazdy dzieh opoznienia w usunieciu wady.
4. Jezeli opoznienie w usunieciu wady przekroczy 14 dni, Zamawiaja.cemu bedzie
przystugiwato prawo odstapienia od umowy oraz za,dania zaptaty przez Generalnego
Wykonawce kary umownej w wysokosci 10 % wartosci robot.
§13
Zamawiaj^cy zastrzega sobie, aby wszelkie informacje uzyskane przez Generalnego
Wykonawce w czasie realizacji zadan zleconych na podstawie niniejszej umowy traktowane
byty jako poufne i nie byty wykorzystywane do innych celow ani publikowane bez pisemnej
zgody Zamawiaja,cego.
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§14
Wszelkie zmiany umowy wymagaja. uzgodnionej formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umowa, maja. zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane.
Moga^ce wynikn^c ze stosunku objetego umowa. spory rozstrzygane beda_ w drodze
wzajemnych negocjacji lub przez sajd wtasciwy dla miejsca siedziby Zamawiaj^cego.
Umow§ sporz^dzono w 3 jednobrzmi^cych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje
Generalny Wykonawca, a 2 egz. Zamawiaj^cy.

Opis techniczny

1.

Podstawa opracowania:
Wizja lokalna i uzgodnienie z Zamawiajqcym

2. Opis stanu istniejqcego:
Zuzyte i wyeksploatowane bramy garazowe
3. Zakres robot
Podczas prac budowlanych przy remoncie garazy w Delegaturze WIOS w Toruniu nalezy
wykonac naste.puja.ce czynnosci:
1. Demontaz starych bram garazowych
2. Montaz nowych bram garazowych
3. Naprawa i malowanie ubytkow w tynkach
4. Warunki wykonania:
Nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacja. wykonania i odbioru robot budowlanych, Nalezy
uwzgle.dnic, ze roboty b^da. sie. odbywaty w sa.siedztwie czynnego obiektu i parkingu, moze
wyste.powac chwilowe ograniczenie udost^pnienia frontu robot.

Jerzy Leszek

ronn

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.
1 REMONT GARAZY

Opis i wyliczcnia

1 Demontaz bram garazowych rozwieranych dwuskrzydlowych s/t.3
d.1

2.7*2.3*3
2 Wrota do garaTy segmcntowc podnoszonc 2,65x2,2001 z silo\vnikami
d.l clektrycznymi
3
3 Wykonanie tynkow zwyklych wewn. katlll z zaprawy ccm.-wap. na
d.l oscic/ach szer. do 40 cm - obrobienie otworow po zamonlowaniu bram
garazowych
(2.8(H2.40*2)*3
4 Dwukrotne malowanie farbami cmulsyjnymi clewacji - t>nki gladkie
d.l
26.50*1.70+26.50*3.40+6.70*3.40-2.50*2.70*6

Podst
j.m.
Poszcz
REMONT GARA2Y
KNR-W2- mi
02 1205-04
analogia
m2
18.630
RAZEM
KNR-W2- szt
02 1205-07
szt
3.000
RAZEM
KNR-W 4- m
01 0708-03
m

KNR4-01 m2
1204-03
m2

18.630

3.000

22.800
RAZEM

22.800

117.430
RAZEM

117.430

Jerzy Leszek Pronko y
upr. bud. nr:WBPP-NB-7210/41/82.
specjalnoSd: konslrukcyjno-budowlana
zakres: og6lnohudowlany
K UP/I S/3621/02

Norma PRO Wers|a 4 01, Marzec 2003 r

Razem

7*2

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia
Lp.
1 REMONT GARAZY
1 Demontaz bram garazowych rozwieranych dwuskrzydlowych szt. 1
d.l
2.7*2.3
2 Wrota do gara/y segmentowe podnoszone 2,65x2,2()m z silownikami
d.l elektryc/jiymi

1
3 Wykonanie tynkow zwyUych wcwn. kat.HI z /aprawy cem.-wap. na
d.l osciezach s/er. do 40 cm - obrobieiiie otworow po /amontowaniu bram
garazowych
(2.80+2.40*2)

Podst
j.m.
Poszcz
REMONT ( ;ARAZ Y
KNR-W 2- m»
02 1205-04
analogia
m2
6.210
RAZEM
KNR-W 2- szt
02 1205-07
1.000
szt
RAZEM
KNR-W 4- m
01 0708-03

in

7.600
RAZEM

Jerzy Leszek

^

upr. bud. nr: WBPP-NB-/210/4IV,
specjalnott: konstrukcyjno-budowld
zaktes: ogfilnobudowlany
KUP/IS/3621/02

Worms PRO Wetsja 4 01. Marzec 2003 r

Razem

6.210

1.000

7.600

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REMONT GARAZY DELEGATURY WIOS W TORUNIU

KodyCPV: 45000000-7
45111300-1
45262520-2
45421100-5

ferzy Leszek Pronko

upr.bud.nnWBPP-NB-7210/41/82
specialnoS6:konstrukcyino-budowlana
zakres: og61nobuclowlany
KUP/IS/3621/02

BRANZA

BUDOWLANA
inz. Jerzy Pronko

PROJEKTANT
uprawnienia budow/ane do projehtowania w specjalnosci og6lnobudowlanej
NR: WBPP-NB-721 0/41 /82

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7
WSTE.P
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagah
wspolnych dla poszczegolnych wymagari technicznych dotycza^cych wykonania i
odbioru robot, ktore zostanq wykonane w ramach projektu ,,Remont garazy Delegatury
W1Q& w Toruniu"

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacj^ Techniczn^ jako czesc Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumiec w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objqtych ST.
1.3.1. Zakres Robot do wykonania:
- demontaz bram garazowych
Roboty remontowe
- malowanie etewacji
- montaz bram garazowych segmentowych
1.3.2 Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powia.zaniu z nizej
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych:
ST-01.01 Roboty budowlane
ST-02.01 Roboty budowlane wewn^trz budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja_ elementow konstrukcyjnych i
wykohczeniowych obiektu budowlanego
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczaja^ca do stosowania w budownictwie, wymagana dia wyrobow, dia ktorych
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane s§ w drodze Rozporzadzeri
wlasciwych Ministrow
Atest swiadectwo oceny
wyrobu lub materialu pod
wzgl^dem jakosci
i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe
i specjalistyczne placowki naukowobadawcze
Badania betonu ogot badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementow
betonowych, okreslaja.cych sktad mieszanki betonowej, jakosc betonu, odpornosc na
dziatanie czynnikow zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania
betonu (elementow betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczehstwo realizacji rob6t budowlanych
zgodne z przepisami BMP warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwi^zku z ryzykiem zawodowym Budowa wykonywanie
obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze remont, odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwi^zany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca, przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna^
upowaznion^ jednostk^ naukowo-badawcz^ lub urz^d pahstwowy, wskazuj^cy, ze
zapewniona jest zgodnosc wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wfasciwych przepisow i dokumentow
technicznych
Dokladnost wymiardw zgodnosc wymiarow wykonanego przedmiotu z przyj^tymi
zaiozeniami lub z dokumentacja^ techniczn^
Dokumentacja budowy ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych
niezb^dnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
• pozwolenia na budowe wraz z zaJqczonym projektem budowlanym
• dziennik budowy
• protokoty odbiorow cz^sciowych i kohcowych
• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzqce realizacji obiektu
• projekty powykonawcze
• operaty geodezyjne
• ksi^zki obmiarow
Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodza^cych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest
przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego

Elementy robot wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, ba.dz stany
wznoszonego obiektu, sluzqce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji
Geodezyjna obstuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiarow kontrolnych tych
elementow obiektu, ktorych doktadnosc usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektow
Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem
Srodowisk
a
zewn^trznego (np. agresjq chemicznaj, szkodnikow biologicznych
i ognia
Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiqzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora^ moze
sprawowac osoba posiadaj^ca odpowiednie uprawnienia budowlane i beda^ca
cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa
Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestntk procesu inwestycyjnego,
angazuja^ca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania
Kierownik budowy samodzietna funkcja techniczna w budownictwie zwia^zana z
bezposrednim kierowaniem organizacja^ placu budowy i procesem realizacyjnym robot
budowlanych, posiadaj^ca odpowiednie uprawnienia budowlane i b^da^ca czlonkiem
Izby Inzynierow Budowlanych
Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kajem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnosci$ uzytkowa^ Kosztorys
dokument okreslaja^cy ilosc i wartosc robot budowlanych sporz^dzany na podstawie;
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu,
narzutow kosztow posrednich i zysku
Kosztorys ofertowy wyceniony komptetny kosztorys slepy
Kosztorys slepy opis robot w
kolejnosci technologicznej ich wykonania
z zestawieniem materiatow podstawowych
Kosztorys powykonawczy
sporz^dzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w
trakcie realizacji robot
Material budowlany ogot materiatow naturalnych i sztucznych, stanowia^cych
prefabrykaty lub poiprefabrykaty stuz^ce do budowy i remontow wszelkiego rodzaju
obiektow budowlanych oraz ich cz^sci skiadowych
Nadzor autorski forma kontroii, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, wtoku realizacji robot budowlanych, polegajqca na kontroli zgodnosci
realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwia_zah zamiennych
Nadzor inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztow realizowanej inwestycji
Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona. wielkosc (ilosc)

jakiegos skladnika niezbedn^ do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych
Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urza.dzeniami technicznymi, budowla
stanowia^ca calosc techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urza.dzeniami, obiekt mate]
architektury
Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot
Podstemplowanie konstrukcja stuza.ca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementow budowli i budynkow do czasu osia^gniecia przez nie wymaganej
wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu
Polska Norma (PN) dokument okreslaj^cy jednoznacznie pod wzgl^dem
technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow.
Normy
w budownictwie stosowane 53 m.in. do materiatow budowlanych, metod, technik
i technologii budowania obiektow budowlanych
Powykonawcze pomiary geodezyjne
zespot czynnosci geodezyjnych, maja.ce na celu zebranie odpowiednich danych
geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiarow i ksztatty zrealizowanych lub
beda.cych w toku realizacji obiektow budowlanych
Pozwolenie na budow$
decyzja administracyjna okrestaja^ca szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy
i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektow tymczasowych, okresla szczegotowe wymagania dotycza^ce nadzoru na
budowie
Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwia^zana z opracowaniem
projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadaja^ca odpowiednie uprawnienia
budowlane, beda^ca czlonkiem Izby Architektow lub Inzynierow
Budowlanych
Projekt organizacji budowy
zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczeh i rysunkow niezbednych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych srodkow realizacyjnych oraz
terminow czqstkowych i zakohczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzqdza
wykonawca robot. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor
Protokot odbioru robot
dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowi^cy podstawe za^dania
zaptaty
Przedmiar obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej,
oraz z natury, w celu sporza^dzenia kosztorysu
Przepisy techniczno-wykonawcze
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych
Roboty budowlano-montazowe
budowa, a takze prace polegaja.ee na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego
Roboty zabezpieczafece roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz

wykonanych lub b^dqcych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznosc
wykonania robot zabezpieczajqcych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy
np. wykonanie prowizorycznych przejsc dia pieszych lub wjazdow, zadaszen
lub wygrodzeh, odwodnienia itp. albo tez 53 to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczaj^ce mogq wystapic na obiekcie w chwili podj^cia przez inwestora decyzji o
przerwantu robot na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania
tych robot dia ochrony obiektu przed wplywami atmosferycznymi lub dia zapobiezenia
wypadkom osob postronnych
Roboty zanikaj^ce roboty budowlane, ktorych efekty 53 zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow budowy
Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana), systemowa wielokrotnego
uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wisz^ca), siuza_ca jako
pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczaj^cym dopuszczalnq
przepisami, bezpieczna, prac§ na wysokosci
Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce, rezimow w procesie
technologicznym powoduja.cy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnosc ponosi wykonawca
Zadanie budowlane czesc przedsiewziecia budowlanego stanowiace odr^bna^ calosc
konstrukcyjn^ lub technologiczn^, zdolna^ do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze polegac na wykonaniu
robot zwiqzanych z budowy, modernizacj^, utrzymaniem obiektu budowlanego
kablowej stuza_cej do zasilania odbiorcow
Znak bezpieczehstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacj3 Projektow^, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac
Zamawiaj^cy w terminie okreslonym w warunkach ogolnych oraz warunkach
specjalnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa kompiety Specyfikacji Technicznych.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1). Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiaj^cego. Zamawiajqcy
posiada dokumentacje projektow^ w rozumieniu ustawy ,,Prawo
Budowlane". Peina Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowy znajduje
si^ do wgl^du, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora
Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej na roboty objete kontraktem.

2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowej.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do wykonania:
- projektu organizacji budowy (projekt ten
Wykonawca winien uzgodnic
z Inspektorem Nadzoru),
- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robot (projekt ten Wykonawca winien
uzgodnic w odpowiednich urz^dach i z Inspektorem Nadzoru),
- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodnic w odpowiednich
urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)
Dokumentacje sporza,dzone przez Wykonawcy winny uwzgl^dniac warunki:
- wynikaja_ce z praw autorskich
- wynikaj^ce z warunkow technicznych przyj^tych w projektach budowlano montazowych
- wynikaj^ce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru. Dokumentacja
Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowej. Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonac dokumentacje
powykonawcza^ Robot.
Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentacji.
1.5.3. Zgodnosc Robot z Dokumentacjq Projektowa^ i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowia. cz^sc Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa, obowi^zuj^ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bt^dow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaiy b^da, zgodne z
Dokumentacja Projektowa, i ST. Dane okrestone w Dokumentacji Projektowej i w ST
b§d^ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materia^ow i elementow budowli musz§ bye
jednorodne i wykazywac blisk^ zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga^ przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b^d^ w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowq lub ST, i wplynie to na niezadowalajqcq jakosc elementu budowli, to takie
materiaty bed^ niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiqzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu
Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakohczenia i odbioru kohcowego Robot, a w szczegolnosci:
- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonuja.cych
czynnosci zwia^zane z budowy i nienaruszalnosc ich mienia sfuz^cego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.
- Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda_
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
- Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektow,
chodnikow i drog w strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem,
spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

- Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wt^czony w Cen§ Kontraktowa^. W cene
Kontraktowa. wt^czony winien bye takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow
zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyta^czenia wszelkich
czynnikow i medtow energetycznych na Placu Budowy, takich jak; energia elektryczna,
gaz, woda, scieki itp. W cen^ Kontraktow^ winny bye wt^czone rowniez
wszelkie oplaty wst^pne, przesytowe i eksploatacyjne zwt^zane z korzystaniem z tych
mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przyla^czy i doprowadzeh po ukohczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania
z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowi^zkow Wykonawcy
i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych
przy^czenia, dokonanie uzgodnieh, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwoleh i zezwoleh.
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzajn^c plac budowy po zakohczeniu kazdego
elementu Robot i doprowadzic go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu
Robot i likwidacji placu budowy.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowia_zek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotycz^ce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykohczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotycza.cych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unikac uszkodzeri lub ucia/liwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikaj^cych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosuj^c si§ do tych wymagah bedzie miat
szczegolny wzgla^d na:
•
•

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow,
dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

sktadowisk,

ukopow

i

drog

' zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
' moziiwoscia. powstania pozaru.
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprz^t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda. sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot a!bo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa. szkodltwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywofujqcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaiy odpadowe uzyte do Robot
bed$ miaiy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona^ jednostk^,
jednoznacznie okreslaj^ce brak szkodltwe oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakohczeniu Robot ich szkodliwosc zanika (np. materiaiy pylaste) moga. bye uzyte pod
warunktem przestrzegania wymagah technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaj^
tego odpowiednie przepisy Zamawiajapy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajqcy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
W zwiqzku funkcja^ ktora. petni rzeczowy obiekt prace budowlane prowadzone przez
wykonawc§ musza^ bye wykonywane na uzytkowanym obiekcie. W wyniku czego prace
dotycz^ce kompleksowego remontu wn^trza budynku nalezy prowadzic etapowo z

cz^sciowym wyta^czeniem poszczegolnych kondygnacji badz pomieszczeh z
uzytkowania. Etapowosc prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wykonawca odpowiada za ochrone ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora,
ktorego pozostawienie w strefie wykonywania Robot byto konieczne. Wykonawca
zobowi^zany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac
budowlanych i instalacyjnych (zwtaszcza w odniesieniu do mienia o znaczeniu
history cznym)

1.5.9. Ograniczenie obci^zeh osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obciazenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezb^dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo iadunkow i w
sposob cia^gty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i Jadunki powodujqce nadmierne obci^zenie osiowe nie bed$ dopuszczone na
nieprzystosowane do tego obszary w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich spowodowanych uszkodzeh, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczehstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczqcych
bezpieczehstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIO2.
Roboty prowadzic zgodnie z wytycznymi Rozporz^dzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r ,,W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych".
W szczegolnosci Wykonawca ma obowia^zek:
- zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniaj^cych odpowiednich wymagah sanitarnych,
- zapewnic zaplecze, urzqdzenia socjalne oraz odpowiednia. odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
- do wykonywania Robot dopuszczac tylko pracownikow posiadajqcych wymagane
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w
zakresie przepisow BMP oraz na stanowisku pracy.
- zapewnic uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek
bezpieczehstwa z linka, i amortyzatorem) przez pracownikow wykonuj^cych roboty,
jak rowniez pracownika odbierajqcego materiaty transportowane na dach.
- utrzymywac wszelkie urz^dzenia oraz sprzet w nalezytym stanie
- wyznaczyc i odpowiednio oznakowac stref^ niebezpieczna, wokot miejsca
wykonywania Robot, zachowuja^c szerokosc strefy nie mniejsz^ niz 1/10 wysokosci, na
ktorej wykonywane b^da. roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotow,
lecz nie mniejsz^ niz 6,0 m,
- wyznaczyc i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczna. w poblizu miejsca
zasilania budowy linia^ energetyczna^,
- wyznaczyc i utrzymywac na bieza^co porza^dek na powierzchniach przejsc dla

pieszych, cia^gach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,
- wykonac daszki ochronne nad przejsciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci,
co najmniej 0,5 m wi^ksze] od szerokosci przejscia lub przejazdu, odpornych na
przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,4 m od ziemi, pochylonych
pod ka^tem 45° w kierunku zrodta zagrozenia,
- nie prowadzic Robot jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko
nad stanowiskiem pracy,
- prowadzic montaz rusztowan zgodnie z dokumentacj$ techniczno - ruchowq (DTR)
-

i dopuscic do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora
Nadzoru,

-

- stosowac srodki transportu pionowego, podnosniki, wci^gniki itp. posiadaja^ce
odpowiednie certyfikaty bezpieczehstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez
DDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagari okreslonych
powyzej nie podlegaja^ odr^bnej zaptacie i s$ uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

-

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i
urza^dzenia uzywane do Robot od daty rozpocz^cia do czasu kohcowego
odbioru.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

-

Wykonawca zobowia^zany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa. w jakikolwiek
sposob zwiazane z Robotami i b^dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych. praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

-

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzqdzeh lub metod i w sposob ci^gty bedzie
informowac o swoich dziataniach, przedstawiaja^c kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
1.5.13. Dziatania zwia.zane z organizacja, prac przy obiekcie

-

Wykonawca odpowiada przed wtascicielem za wtasnosc, ktora zostala
przekazana wraz z placem budowy. Po zakohczeniu inwestycji Wykonawca jest
zobowta^zany doprowadzic teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpocz^cia
prac oraz o przewidywanym terminie zakohczenia.

-

Wykonawca jest zobowi^zany do przestrzegania - warunkow wydanych
przez jednostki uzgadniaj^ce opiniujcjce oraz wtascicieli obszarow, na
ktorych prowadzone beda, prace remontowc.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwi^zane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i 53 uwzglexlnione w Cenie
Kontraktowej.
1.5.14.Odbiory
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowia_zany jest do zawiadomienia
0 odbiorach technicznych Instytucji, ktorych obecnoscjest wymagana przepisami
1 ponosi optaty za udzial przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie
formalnosci z tym zwiqzane Wykonawca zobowia^zany jest wykonac wtasnym staraniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajq odrebnej zaptacie i sa. uwzglednione
w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza. spetniac wymagania stawiane przez
przepisy ,,Prawo Budowlane".

2. MATERIAtY
2.1. Zrodta szukania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotycza^ce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja, zatwierdzenie. Wykonawca
zobowi^zany jest do prowadzenia badah,
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
cia^gty spetniaj^ wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow mieiscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wta_czaja_c w to zrodta
wskazane przez Zamawiaj^cego i jest zobowi^zany dostarczyc Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpocz^ciem eksploatacji i zrodta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi^zane z dostarczeniem materiatow do
Robot.

2.3. Inspekcia wytworni materiatow.
Wytwornie materiatow moga^ bye okresowo kontrolowane przez fnspektora Nadzoru w

celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow mogq bye pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa, akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj§ wytworni beda,
zachowane nastepujqce warunki:
- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewnion^ wspotprac§ i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajqce wymaganiom zostana^ przez Wykonawcy wywiezione z
Terenu Budowy, ba^dz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robot, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduj^ si^ niezbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, licza^c sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie isktodowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda, one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja^ jakosc i
wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bed^ zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwosc wariantowego
zastosowania rodzaju materiaiu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj material nie moze bye pozniej zmieniony
bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZ^T
Wykonawca jest zobowia^zany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien bye zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien bye uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzonj w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet beda^cy wtasnosci^ Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot
ma bye utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotycza_cymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzaja^cych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tarn gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja^ mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj§ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze bye pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujape zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna^ niekorzystnie na jakosc wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obci^zenia na os przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ci^gty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiai Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bed^ speiniac wymagania dotyczqce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciqzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadaj^ce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru beda. usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biez^co, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnosc z
Dokumentacja^ Projektowa^ wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dokiadne wytyczenie w planie i

wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nast^pstwa jakiegokolwiek bt§du spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostanq, jesli wymagac tego b^dzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawc§ na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycza.ce akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow Robot b^da. oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl^dni wyniki badah materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wyst§puj$ce przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wpfywajqce na rozwazana^
kwestie^ Polecenia Inspektora Nadzoru b^da. wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcy, pod grozba,
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zaoewnienia jakosci fPZI)
Do obowia^zkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantuja.ee wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjq Projektow^,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci b§dzie zawierac:

CZQSC ogoln^ opisuj^cq:
- organizacj^ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespoJow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegolnych
elementow Robot,
- system (sposob i procedure^ proponowanej, kontroli sterowania jakoscia.
wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urza^dzenia do pomiarow i kontroli (opis iaboratorium
wtasnego lub Iaboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie
badah),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badah laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow steruja^cych, a takze wycia^ganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru.

CZQSC szczegotowa. opisuj^c^ dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urza.dzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urz$dzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilosc srodkow transportu oraz urzajdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszywitp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich wtasciwosci w czasie
transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badah (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urza^dzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadaj^cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
- Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiqgnqc zatozonq jakosc Robot. Wykonawca jest odpowiedziainy za petna. kontrol§
Robot i jakosci materialow.
-Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtapzaja^c personal, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzajdzenia niezbedne do pobierania probek i badah
materiatow oraz Robot.
- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazqdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajqcy.
- Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robot
z czestotliwosciq zapewniajqc^ stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimaine wymagania co
do zakresu badah i ich czestotliwosc sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tarn okreslone.
- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem.
- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urz^dzenia i sprzet badawczy posiadaja. waznq legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja. wymaganiom norm okreslaj^cych procedury badah.
- Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocig_gnieciach dotyczg_cych
urz^dzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedocia^gniecia te bed^ tak powazne, ze moga^ wptynqc
ujemnie na wyniki badah, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow i dopusci ]e do uzycia dopiero wtedy, gdy niedoci^gniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan^ usuni^te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc
tych materiatow.
- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialow

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki b§da_ pobierane losowo. Zaieca si§ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga^ bye z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie miec zapewnion$ mozliwosc udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe
badania tych materiaiow, ktore budza^ wqtpliwosc co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostana^ przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawcy i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawcy do badah
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda^ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja^ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badah Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badah jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badah {kopie) b§d$ przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiaiow u zroctta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiaiow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiatow i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badah dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiaiow i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaz$, ze raporty Wykonawcy sa.
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badah, albo oprze sie
wytqcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacja. Projektowa. i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badah i pobierania probek poniesione zostana.
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzqdzeri
Przed wykonaniem badah jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopuscic do uzycia materiaty posiadaja.ee atest producenta stwierdzajqcy ich

petna. zgodnosc z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych
atesty 53 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadac
atest okreslaja.cy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda.
posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badah. Kopie wynikow tych badah bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajqce atesty a urzqdzenia - wazne
legalizacje, mog^ bye badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc ich wtasciwosci z ST to takie materiaiy i/lub urzqdzenia zostana.
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujqcym
Zamawiaj^cego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowia.zuja.cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda. dokonywane na bieza.co i beda, dotyczyc przebiegu
Robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data, jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
Stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda. czyteine, dokonane trwata. technikq,
w porza^dku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zata.czone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bed§ oznaczone kolejnym
numerem zala.cznika i opatrzone data, i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru
(2) Ksi$ga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajqcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob
ci^gty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do
Ksiegi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda^ gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia. zatqcznik do odbioru Robot.
Winny bye udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepuj^ce
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoiy przekazania Terenu Budowy,
- projekt organizacji budowy,
- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoiy odbioru Robot,
- protokoty z narad i ustaleh,
- korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda, przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla (nspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgl$du na zyczenie Zamawiaja^cego.

7.OBMIARROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjq Projektowa. i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu
Rzeczowym. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda. wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek bta^d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu
Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukohczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostana, poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia, wymagana, do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i tnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania Hosci Robot i materialow
Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami
obmierzone wzdtuz linii prostej (lub jako suma odcinkow prostych).

skrajnymi

bed^

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaj$ tego inaczej,

3

objetosci beda, wyliczone w m jako dtugosc pomnozona przez sredni przekroj. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny bye uzupetnione szkicami w
ksia^zce obmiaru lub dofqczone do niej w formie zala^cznika.
llosci, ktore maja. bye obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzqdzenia i sprzqt pomiarowy
- Wszystkie urza^dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda^
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
- Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostana, dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urza_dzenia te lub sprzet wymagaj^ badan atestuja,cych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.
- Wszystkie urz^dzenia pomiarowe bed^ przez Wykonawc^ utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz^dzenia wagowe odpowiadaj^ce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniaj^c w sposob cia.gty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda. przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot. Obmiar Robot zanikaja_cych przeprowadza si^ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegaj^cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda^ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq bye
dota_czone w formie oddzielnego zai^cznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Wzaleznosci od ustaleri ST, Roboty podlegaja, nastepujqcym etapom odbioru:
• odbiorowi Robot zanikaja^cych i ulegaj^cych zakryciu,
• odbiorowi czesciowemu,
• odbiorowi wstepnemu,
• kohcowemu odbiorowi Robot.

8.1. Odbior Robot zamkajqcvch i ulegajqcych zakryciu.
Odbior Robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnq zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiaja.cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosc danej czesci Robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie
z Warunkami Ogolnymi od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilosc Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
przeprowadzonych pomiarow w konfrontacji z Dokumentacj^ Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czqsciowy
Odbior cz^sciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Wstqpny odbior Robot
Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowosc
do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru wstepnego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj^ca

Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacj^
Projektow^ i ST. Odbior wstepny Robot nastapi w terminie ustalonym w Warunkach
Ogolnych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia Robot i
przyjecia nizej wymienionych dokumentow do odbioru wstepnego.
Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokot
odbioru wstepnego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora
Nadzoru. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepuj^ce dokumenty;
•

Dokumentacje Projektowq podstawow^ z naniesionymi zmianami
dodatkowa^ jesli zostata sporzqdzona w trakcie realizacji Umowy.

•

Specyfikacj§ Techniczna, (podstawow^ z Umowy i ew. uzupetniajqce lub
zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow.

•

oraz

•

Wyniki pomiarow.

•

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
zgodnie z ST i ew. PZJ.
• Opinie o gotowosci odbioru.
• Geodezyjn$ inwentaryzacje powykonawczq Robot, ktore tego wymagajq .
• Kopi§ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda. gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca^
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. W toku odbioru wstepnego Robot komisja zapozna si§ z realizacj^ ustaleh
przyjetych w trakcie odbioru Robot zanikaj^cych i ulegaj^cych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robot uzupeJniaj^cych i Robot poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonanych Robot odbiega od wymaganej
Dokumentacja, Projektowa. i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potr^ceh, oceniaj^c pomniejszonq
wartosc wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. Na
zakohczenie prac komisja wystawia Protokot wstepnego odbioru Robot.

3.4. Koncowy odbior Robot
Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robot (gdy wszystkie usterki i wady
zostaty poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robot,
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje i przeprowadzi
kohcowy odbior Robot zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych.
8.5. Proces zakonczenia Kontraktu
Wystawienie OSwiadczenia koncowego odbioru Robot
Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robot oraz wykonaniu przez
Wykonawc$ ewentualnych zaleceh zawartych w protokole odbioru koncowego,
Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oswiadczenie koncowego
odbioru robot z kopia, dla Strony Zamawiaj^cej, zawieraj^ce date wywi^zania sie
Wykonawcy z obowiazkow wynikaj^cych z Urnowy, w sposob zadawalaj^cy
Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie Kohcowe
Nie pozniej niz 30 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru Robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z
dokumentami wspomagaja,cymi, ukazuj^cymi w szczegoiach wartosc Robot
wykonanych zgodnie z Umow^, oraz wszelkie inne kwoty, ktore Wykonawca uwaza za
nalezne mu z tytutu Umowy. W ci^gu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia
koncowego i wszystkich informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji,
Inspektor Nadzoru przygotuje kohcowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy
Gwarancja nalezytego wykonania umowy b§dzie zwolniona lub zwrocona w ciqgu 14
dni od wydania podpisanego rozliczenia kohcowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawq ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawcy za jednostk§ obmiarowa,
ustalona^ dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji
bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wyrnagania i badania sktadaja.ce si§ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena obejmuje:
- robocizn§ bezposredni^ wraz z towarzyszapymi kosztami,
-wartosc
zuzytych
materiatow
wraz
z
kosztami
zaopatrzenia,
transportu i magazynowania,
- wartosc pracy sprz^tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz^tu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- wartosc pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren Budowy i
wywoz z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza^,; pJace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzqdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczqce
oznakowania Robot, wydatki dotycza.ce BMP, uslugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzaw§ placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarz^du przedsi^biorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o
lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zaj^cie pasa drogowego, oplaty za
wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,
- zysk kalkulacyjny zawieraj^cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mog^cych wyst^ptc w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiazuja.cymi przepisami,

9.2. Tabttce informacyjne.
Wyrnagania dotycza^ce tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest
zobowiazany ustawic i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot
Tablice informacyjne nie powinny znajdowac si§ na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy
od momentu zakohczenia inwestycji. Nast^pnie, tablice informacyjne powinny bye
zastapione

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeri na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeti wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWI^ZANE
Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powoJuja^ sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna. czesc i nalezy je
czytac la_cznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tarn one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia. i wymaganiami.
Zastosowanie beda, miaty ostatnie wydania Poiskich Norm (datowane nie pozniej niz 30
dni przed data, sktadania ofert), o ite nie postanowiono inaczej. Roboty beda,
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowia_zuja_cych norm przy
wykonywaniu Robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na
rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w peJni zaznajomiony z zawartoscia. i wymaganiami
tych norm.
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1.1. Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotycza.ce wykonania i odbioru prac:
roboty rozbiorkowe i demontazowe podczas realizacji zadania pn. Remont garazy
Delegatury WIO§ w Toruniu"
Przedmiotem niniejszej ST sa., wymagania dotyczqce wykonania i odbioru rozbiorki
elementow
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza. wykonania robot rozbiorkowych
elementow budynku:
- odbicia tynkow elewacji
- wykucia i przebicia
- demontaz bram garazowych
- 1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST s$ zgodne z obowiajzuja^cymi odpowiednimi normami
i ST ..Wymagania ogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotycza_ce robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacja.
Projektowa., ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotycza.ce robot
podano w "Wymagania ogolne".
2. Materiaty:
- Nie wystepuja.
3. Sprzet:
- Ogolne warunki dotycza.ce transportu i przechowywania wg ST ..Wymagania ogolne"
- Sprzet powinien bye dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
- Rodzaj stosowanego sprzetu powinien bye zgodny z projektem organizacji robot i
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
- Sprzet wykorzystywany przez Wykonawc§ powinny bye sprawne technicznie i
spetniac wymagania w zakresie BMP.
- Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis
okreslaj^cy jego istotne wtasciwosci techniczne, np,: udzwig, nosnosc, cisnienie,
temperature itp.
- Wykonawca jest zobowia_zany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpfywu na jakosc wykonywanych robot, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiafow.
- Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprzetu okresla projekt organizacji robot
- budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegolnych
robot lub ich czesci montowanych z gotowych elementow.
- Sprzet zmechanizowany podlegajqcy przepisom o dozorze technicznym musi
posiadac aktualne dokumenty uprawniaj^ce do jego eksploatacji.

4. Transport:
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow powinny odbywac si§ tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentow
tych materiatow na czas transportu i sktadowania przed wbudowaniem. Materiaty i
sprzet mog$ bye przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Rodzaj srodkow transportu okresla projekt organizacji robot
budowlanych imontazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegolnych
robot lub ich czesci,
Uzywane pojazdy, poruszaja.ce sie po drogach publicznych powinny spetniac
wymagania dotycz^ce przepisow i ruchu drogowego. Srodki transportu wykorzystywane
przez Wykonawce powinny bye sprawne technicznie i spetniac wymagania w zakresie
BMP.
5. Wykonanie robot:
5.1. Roboty przygotowawcze.
5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
Roboty prowadzic zgodnie z rozporza^dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
5.3. Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BMP 5.4
Zakres robot rozbiorkowych i demontazowych:
rozbiorka rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich, roboty rozbiorkowe cokotu,
wykucie z muru elementow bram garazowych, rozbiorki zniszczonych elementow
wykohczenia budynkow (tynki, okladziny scian, itp )
Wywoz gruzu z rozbiorek i elementow z demontazu
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00. ,,Wymagania ogolne" Kontroli
podlega sposob wykonania robot rozbiorkowych, prawidlowosc transportu i sktadowania
materialow uzyskanych podczas rozbiorki.
7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
Poszczegolne etapy robot powinny bye odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do
odbioru. Odbior powinien bye przeprowadzony w czasie umozliwiajqcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot czesciowych, zanikaj^cych i ulegaja^cych zakryciu
nalezy prowadzic w miare postepu robot, kontrolujqc ich jakosc zgodnie z normami,
zasadami i warunkami technicznymi dla danego asortymentu robot i w sposob podany w
niniejszej ST.

8. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z oferta. i ocena. jakosci rob6t,
Podstawa^ ptatnosci b§da, warunki zawarte w umowie mi§dzy Zamawiaja^cym a
Wykonawca..
9. Obmiar robot
Jednostki miary zgodnie z przedmiarem robot i kosztorysem ofertowym dla danego
asortymentu robot i ustateniami w tym zakresie zawartymi w umowie mi§dzy
Zamawiajapym a Wykonawc^.
10. Przepisy zwia_zane i standardy
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowia^zujq wg:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Arkady
1989. Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogolne".

Jerzy Leszek Pronko
upr. bud. nr: WBPP-NB-7210/41/82
ecjalnoSC: konstrukcyjno-budowlana
: ogOlnobudowlany
P/IS/3621/02

ST-01-03 Roboty budowlane - Bramy garazowe
KODCPV 45111300-1
LWstep.
1.1. PrzedmiotST.
Przedmiotem niniejszej ST 53 wymagania dotycz^ce wykonanta i odbioru prac: pt. ,,Remont garazy Delegatury WIO§ w Toruniu"
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i
maja^ce na celu wykonanie i odbior w/w robot zgodnie z Dokumentacja^ Projektowq i
zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Zakres robot obejmuje:
Demontaz istnieja.cych bram
garazowych
Montaz bram garazowych segmentowych z nap§dem 2250x2600mm szt.4
2800x2450mm szt.2
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w mniejszej ST sa, zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami zamieszczonymi w opracowaniu pn. ,,0golne Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot -Wymagania Ogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotycz^ce robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wykonanie robot zgodnie z dokumentacj$ projektowa, specyfikacjq, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.
2. Materialy
Wymagania wg ST- Wymagania Ogolne
Materialy stosowane przy wykonaniu robot wg Dokumentacji Projektowej, jakosc
materiatow, elementow i wyrobow dostarczanych na budow§ powinna bye zgodna
z wymaganiami norm pahstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z
wymaganiami okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna bye kontrolowana na
biez^co przy kazdej dostawie na budowe. Materiaty, ktore nie posiadaja, odpowiednich
zaswiadczen o jakosci wydanych na podstawie norm pahstwowych lub aprobat
technicznych albo swiadectw dopuszczenia nie powinny bye wbudowane.

Dopuszcza si$ stosowanie materiatow, elementow i wyrobow zarowno krajowych jak i z
importu, przy czym materiaty importowane musza^ posiadac swiadectwa zgodnosci z PN
(BN) i aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy w dokumentaqji projektowej lub
specyfikacji szczegotowej nie podano wymagah technicznych dla materiaJow,
elementow i wyrobow aibo podano je w sposob ogolny, albo dokonuje si§ ich zamiany
na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac odpowiednich
uzgodnieri z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonac odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowia^zany dostarczyc materiaiy zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomic
Inspektora o proponowanych zrodlach otrzymania materiatow przed rozpocz^ciem ich
dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta,
Wykonawca powinien przedstawic do akceptacji Inzyniera material z innego zrodta.
Wybrany i zaakceptowany material nie moze bye pozniej zmieniony bez zgody
Inspektora. Materiaty nalezy dostarczyc na budowy wraz ze swiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzic pod wzgl^dem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.
Materiaty podstawowe:
Brama garazowa segmentowa z nap^dem o wymiarach 2600x2250mm szt.4
2800x2450mm szt.2 w kolorze br^zowym
3. Sprz^t.
Ogolne warunki dotycz^ce transportu i przechowywania wg ST ,,Wymagania ogolne"
Sprzet powinien bye dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rodzaj stosowanego sprz^tu powinien bye zgodny z projektem organizacji robot i
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
SprzeJ wykorzystywany przez Wykonawc§ powinny bye sprawne technicznie i spetniac
wymagania w zakresie BMP.
SprzeJ zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis okreslajqcy
jego istotne wtasciwosci techniczne, np,: udzwig, nosnosc, cisnienie, temperature itp.
Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzeju, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robot, zarowno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosct pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatow.
Rodzaje, ilosci i parametry techniczne sprz^tu okresla projekt organizacji robot
budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla poszczegolnych
robot lub ich cz^sci montowanych z gotowych elementow.
Sprzet zmechanizowany podlegaj^cy przepisom o dozorze technicznym musi posiadac
aktualne
dokumenty uprawniajape do jego eksploatacji.
4. Transport i sMadowanie
Ogolne warunki dotyczape transportu i przechowywania wg ST ,,Wymagania ogolne"
Materialy i sprz^t mog^ bye przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj srodkow transportu okresla projekt
organizacji robot budowlanych i montazowych oraz instrukcja techniczna montazu dla
poszczegolnych robot lub ich cz^sci.

Uzywane pojazdy, poruszajqce sie po drogach publicznych powinny speJniac
wymagania dotycza^ce wykorzystywane przez Wykonawce powinny bye sprawne
technicznie i spetniac wymagania w zakresie BMP.
W czasie transportu materialy, elementy i urza^dzenia nalezy zabezpieczyc w sposob
wykluczaja^cy ich uszkodzenie lub zmiane wJasciwosci technicznych. Przewozone
materiaty musza, bye rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni ladunkowej,
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem, przesuwaniem i spadaniem w czasie
ruchu pojazdu. Materiaty sypkie typu cement, wapno, gips w trakcie transportu winny
bye zabezpieczone przed dziataniem zewnetrznych warunkow atmosferycznych
zwtaszcza przed dziataniem wilgoci.
Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentow
tych materiatow na czas transportu i sktadowania przed wbudowaniem. Wykonawca jest
zobowia^zany zapewnic odpowiednie warunki sktadowania, magazynowania,
roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatow, elementow i wyrobow
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robot
budowlano-montazowych oraz szczegotowymi wymaganiami okresionymi przez
producentow lub dostawcow.
Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacj§ Inspektora nadzoru.
5. Wykonanie robot.
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST Ogolna specyfikacja techniczna.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji typ i dane techniczne bram
garazowych
6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST. ,,Wymagania Ogolne"
Zasady ogolne kontroli Wykonawca jest zobowia^zany do opracowania programu
zapewnienia jakosci robot budowlano-montazowych. Opracowanie takie wymaga
akceptacji Inspektora nadzoru i powinno zawierac:
- jakosc materiafow, wyrobow, elementow okresla sie na podstawie dokumentow
zat^czonych do dostawy,
- ogl^dzin zewnetrznych,
- sprawdzenia certyfikatow, deklaracji, swiadectw zgodnosci zasady komisyjnej kontroli
wykonanych robot:
- kontroli poszczegolnych rodzajow robot w oparciu o wymagania okreslone w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" i
szczegotowych specyfikacji technicznych.
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robot dokonuje si§ komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajqcych jakosc materialow i robot zapisuje sie w
odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokoJow zatapza sie
odpowiednie dokumenty:
zaswiadczenia o jakosci, raporty i wyniki badah, wyniki pomiarow, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci,
certyfikaty bezpieczehstwa i inne. Dokumenty te przechowuje sie do odbioru
kohcowego, a nastepnie doJqcza sie je do protokotu odbioru koricowego budowy.
Kontrola jakosci materiatow:
- wszystkie materiaty do wykonania robot musz$ odpowiadac wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

Dostarczane na plac budowy materiaty i urza^dzenia nalezy kontrolowac pod wzgl§dem
ich jakosci.
Wymagana jakosc materiaiow powinna bye potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorz§dnym dokumentem.
Nie dopuszcza si§ stosowania do robot materiaiow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajq wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na kontroli zgodnosci wykonania robot z:
Dokumentacja, Projektowa.
Specyfikacja, Techniczna. Polskimi i
branzowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta.
7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w cz§sci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji. Poszczegotne etapy robot powinny bye odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien bye przeprowadzony w czasie
umozliwiaja^cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory elementow po wbudowaniu i wykohczeniu
Odbior i ich montaz powinien obejmowac wydzielone fazy robot montazowych, odbior
-powinien obejmowac:
sprawdzenie stanu i wygla^du bram garazowych oraz dzialanie nap^gu
Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzqdzic protokot
Odbiory robot cz^sciowych, zanikaja^cych i ulegaj^cych zakryciu nalezy prowadzic
\A* miare postepu robot, kontrolujg^c ich jakosc zgodnie z normami, zasadami
I warunkami technicznymi dla danego asortymentu robot
i w sposob podany
w niniejszej ST.
Odbior materiatow . wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bye kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy, kazda partia materiaiow i wyrobow przeznaczonych
do wbudowania lub montazu powinna uzyskac wczesniej akceptacj^
Inspektora Nadzoru.
Odbior koricowy : na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot Inspektor
Nadzoru dokona odbioru zgodnie z ST ,,Wymagania ogolne".
Odchytki w wykonaniu prac przekraczaja.ee toierancje dla okreslonego asortymentu
robot spowoduj^ nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru, ktory zarz^dzi
ponowne ich wykonanie. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiqzany doprowadzic roboty do
zgodnosci z norma^ i Dokumentacja. Projektowa., przedstawiajqc je do ponownego
odbioru.
Podstaw§ odbioru kohcowego robot powinny stanowic nastepuj^ce dokumenty:
- dokumenty odbiorow czesciowych
- dokumenty odbiorow miedzyfazowych
- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych cz^sciowych
- rozliczenie ilosciowe materialow
- dokumentacja techniczna,
- projekt powykonawczy
- dziennik budowy,
- certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci wydane przez dostawcow materialow i
urzqdzeri
- protokoty obioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badah laboratoryjnych,
- wyniki pomiarow i prob
- ekspertyzy
- inne dokumenty pozwalaj^ce okreslic prawidtowosc wykonania robot
8. Podstawa pfatnosci
Ogolne zasady piatnosci, podano w ST Ogolna Specyfikacja Techniczna.
Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z ofert^ i ocenq jakosci robot.
Podstaw^ piatnosci b^d^ warunki zawarte w umowie mi^dzy Zamawiaj^cym, a
Wykonawc^.
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