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1.   CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem Specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i 

odbioru robót ogólnobudowlanych, który obejmuje w szczególności wymagania oraz 

właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być 

ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja powinna być wykorzystana przez Oferentów, którzy będą brali udział w 

postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót objętych 

przedmiarami robót tego zadania. 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robót budowlanych i remontowych do 

wykonania rozbudowy budynku „starej małpiarni” w zakresie: 

- wykonania wykopów pod fundamenty 

- częściową rozbiórkę istniejącej klatki 

-wykonanie fundamentów 

- wykonanie ścian murowanych 

- wykonania elementów żelbetowych (strop, słupy, podciągi itp.) 

- wykonanie ocieplenia elewacji wełna mineralna oraz tynku cienkowarstwowego 

- prac wykończeniowe we wnętrzu 

- prace towarzyszące 

 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
1.4.1. Prace towarzyszące niezbędne do wykonania: 
- Harmonogram organizacji robót rozbiórkowych, (jeżeli wystąpi konieczność) 
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- Harmonogram organizacji i etapowania robót wg wytycznych Zamawiającego 

- Organizacja zaplecza budowy 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- Program zapewnienia, jakości 

- Pomiary i badania materiałów i robót. 

1.4.2. Roboty tymczasowe niezbędne do wykonania: 

-  Zabezpieczanie przed zabrudzeniem: części budynku poza zakresem  

-  Oznakowanie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót, 

-  Zabezpieczenie przestrzeni komunikacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej- 

szczególnie przestrzeni przed letnim wybiegiem dla pawianów. 

  - Zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich w czasie wykonywania remontu, 

  - Szczególne zabezpieczeniu winny podlegać miejsca składowania odpadów 

budowlanych,  

   oraz sprzętu budowlanego. 

1.5. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami i przepisami. 

1.5.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

zamówienia 
1.5.2 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji 
1.5.3 Inżynier (Inspektor Nadzoru) - osoba powołana przez Zamawiającego do 

pełnienia funkcji Inspektor Nadzoru, upoważniony jest wydawać kierownikowi 

budowy lub kierownikowi robót polecenia, dotyczące: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz 

urządzeń technicznych 
1.5.4 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju 

robót budowlanych. 
1.5.5 Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę 
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techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobata 

techniczna powinna zawierać w szczególności: 

1) podstawę prawną, 

2) identyfikacje techniczną i nazwę handlową wyrobu oraz nazwę i adres 

wnioskodawcy, 

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, 

warunki jego użytkowania i konserwacji, 

4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z 

wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 

5) klasyfikacje wynikające z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 

7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i 

składowania oraz szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 

8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do 

stosowania w budownictwie w zakresie określonym w pkt 3 

10)wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 

11)wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym 

wykaz raportów z badań wyrobu, 

12)pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym 

wyrób do obrotu i stosowania w budownictwie. Aprobaty techniczne, z 

wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie 

obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek 

aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub 

krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi. 

1.5.6. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz 

wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzulą lub 

przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
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1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia i teren wykonywania prac, w 

terminie określonym w dokumentach umowy, wraz ze wszystkimi wymaganiami 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, na 

wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

na budowę składającą się w szczególności z: planów, rysunków umożliwiających 

jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i 

dokładnej lokalizacji wykonania oraz przedmiaru robót i specyfikację techniczną. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 

podział na dokumentację projektową: 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowanych muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją 

techniczną wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

wykonawcy. 

1.6.4. Zabezpieczenie Terenu w miejscu wykonywanych prac 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia prowadzonych robót w okresie 
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trwania realizacji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu prowadzenia robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
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otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w i na 

budynku. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora, Zamawiającego oraz 

właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami 

terenu robót określonymi w kontrakcie. Zezwolenia na użycie pojazdów o 

ponadnormatywnych obciążeniach osi uzyskane przez Wykonawcę od uprawnionych 

instytucji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia 

dróg, spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokonać napraw 

lub wymienić uszkodzone elementy na koszt własny, uzyskując aprobatę Inżyniera. 

1.6.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzegać 

wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z 

opracowanym planem BIOZ, a w szczególności przestrzegać przepisów 

zakazujących pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić wszystkie 

urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 

musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla całego 
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personelu zatrudnionego przy robotach objętych kontraktem. Uznaje się, że 

wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.6.11. Utrzymanie robót podczas budowy 

Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru 

końcowego lub częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i 

przekazanie Zamawiającemu. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót w 

zadawalającym stanie, to na polecenie Inżyniera musi rozpocząć roboty 

zapewniające utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Nie wykonanie polecenia będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót 

przez Inżyniera. 

1.6.12. Przestrzeganie prawa 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać i znać wszystkie aktualne przepisy prawa 

(ustawy, rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, 

instrukcje oraz wytyczne, które są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na 

sposób ich wykonania i prowadzenia, np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

 
2.   MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. 

(t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) . Wykonawca dla 

potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
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uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego, nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

2.6. Rozwiązania materiałowo-budowlane 

Szczegółowe rozwiązania materiałowo-budowlane zawiera przedmiar robót oraz 

dokumentacja projektowa i specyfikacje. 

 
3.   SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji projektowej lub 

projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
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przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja 

Techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może 

być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Podstawowy sprzęt budowlany 

Z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych do realizacji robót 

zakłada się wykorzystanie następujących maszyn budowlanych i sprzętu: 

- samochody dostawcze, 

- elektronarzędzia, 

- drabiny lub rusztowanie wewnętrzne. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca jest 

zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i 

wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
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przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsc pracy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową  oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planu 

Zachowania, Jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji 

Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Koszty związane ze składowaniem i utylizacją gruzu na miejskim wysypisku 
ponosi Wykonawca. Koszt użycia energii elektrycznej i wody dla celów 
wykonania robót oraz dla celów socjalnych, obciąża Zamawiającego. 

Sposób wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, 

transportowane ręcznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu 

przez Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i pionowego; przy 
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prowadzeniu robót na dziedzińcu budynku Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć 

wszystkie elementy, które będą narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków 

Wykonawcy należeć będzie codzienne sprzątanie ciągów komunikacyjnych wewnątrz 

budynku jak i na dziedzińcu – eksploatowanych przez Wykonawcę w czasie 

prowadzenia robót remontowych. Za nie wywiązywanie się z obowiązku utrzymania 

czystości Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karą umowną. 

Wykonywanie robót w warunkach utrudnionych. 
Roboty będą przebiegały zgodnie z harmonogramem robót wykonanym przez 
Wykonawcę i akceptowanym przez Zamawiający. Każdy etap będzie musiał być 
wykazany w harmonogramie robót wykonanym przez Wykonawcę i 
zaakceptowany prze Zamawiającego. 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie pomieszczeń (gdzie będą 
wykonywane roboty remontowe) w taki sposób, aby kurz i pył nie przedostawał 
się do pomieszczeń sąsiednich.  
Zamawiający udostępni Wykonawcy, w trakcie realizacji robót dostęp do WC. 
Do składowania materiałów oraz wytwarzania zapraw Zamawiający udostępni 
Wykonawcy część boiska szkolnego, który Wykonawca odpowiednio wygrodzi 
i oznakuje. Nie ma możliwości dłuższego składowania i zabezpieczenia 
materiałów w pomieszczeniach Zamawiającego. 
Materiały będą musiały być dostarczane na bieżącą. 
Gruz rozbiórkowy będzie musiał być na bieżącą wywożony, dopuszcza się 
ustawienie kontenera na terenie wygrodzonym w celu składowania gruzu. 
5.2. Sposób prowadzenia prac 

Roboty budowlane winny być wykonywane ściśle wg „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, Specyfikacji Technicznej, 

dokumentacji projektowej, wskazanymi Polskimi Normami, oraz wynikać z projektu i 

harmonogramu organizacji robót przyjętego przez Wykonawcę, z uwzględnieniem 

założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę 

szczegółowych opisów robót podstawowych. 

Projekt organizacji i zagospodarowanie pomieszczeń remontowanych i 

placów dla robót pomocniczych Wykonawca wykonuje na własny koszt. 

Przy realizacji robót obowiązuje przestrzeganie: 

- szczegółowych warunków, opisanych w instrukcjach technicznych 

zastosowanych 
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produktów, 

- stosowanych przepisów i norm budowlanych. 

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu 
harmonogram robót, w którym ujęta będzie kolejność zajmowanych 
pomieszczeń do remontu w porozumieniu z Zamawiającym. Prowadzenie robót 
musi być połączone z uporządkowaniem terenu objętego remontem po każdym 
dniu, aby nie zakłócać normalnego dnia pracy Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego.  
Wszystkie prace budowlane należy zorganizować oraz przeprowadzić w taki 
sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz właściwe warunki sanitarno-
higieniczne użytkowników. Harmonogram prac należy uzgodnić Zamawiającym 

 

6.   KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia, jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia, 

jakości będzie zawierać: 

 a) część ogólną opisującą: 

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

-  organizację ruchu wraz z oznakowaniem robót, 

-  BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością  

  wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  

 własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie  

 badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -

kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku  

 materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie  

 transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli, jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną, jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
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tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki dotyczące materiałów budowlanych będą pobierane losowo. Zaleca się 

stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co, do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia, 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli, jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a). i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

- protokół wprowadzenia na roboty, 

- protokoły przekazania części obiektu przeznaczonego do remontu, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- obmiary robót, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika robót w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 

Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu 

na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, 

że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych, a 

ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 

wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (inżyniera 

kontraktu). Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
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przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Przyjmuje się zasady obmiaru podane w katalogach (podane przy pozycjach 

przedmiarowych) określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla poszczególnych 

robót. Zasady wymienione w założeniach ogólnych i szczegółowych do każdego 

katalogu i rozdziału robót. 

 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3. Rozliczenie częściowe 

Rozliczenie częściowe robót nastąpi wg wzoru umowy. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar rbót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu, 

d) odbiorowi końcowemu, 

e) odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwarancji. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru robót Dokonuje Inspektor Nadzoru (Inżynier). 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier -według warunków przedstawionych we wzorze 

umowy. 

8.3. Odbiór wstępny robót 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

Odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

c) Recepty i ustalenia technologiczne. 

d) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

e) Rejestry Obmiarów (oryginały). 

f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

h) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  
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i)   Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

j)   Instrukcje eksploatacyjne. W przypadku, gdy według komisji roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe 

lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności 

Inspektorów Nadzoru. (Inżyniera) i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisję będą musiały 

być usunięte wszystkie usterki stwierdzone przez Komisję. 

Odbiór końcowy szczegółowo określa wzór umowy. 

8.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót zgodnie z 

kartą gwarancyjną. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest forma obmiarowa wynagrodzenia. 

Cena, podana przez wykonawcę w formularzu oferty, będzie wyrażoną w pieniądzu 

wartością robót budowlanych i innych świadczeń wykonawcy, stanowiących 

przedmiot zamówienia. Podstawą obliczenia ceny za roboty remontowe jest 

przekazany oferentowi przedmiar robót wraz z rysunkami szkicami i specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. Szczegółowy sposób obliczenia 
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cen jednostkowych przedmiaru precyzuje SIWZ. 

Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone w rezultacie rozliczenia dokonanego 

po częściowym i końcowym odbiorze robót, przy uwzględnieniu przez 

zamawiającego i wykonawcę cen jednostkowych robót ustalonych w kosztorysie 

ofertowym oraz ilości robót rzeczywiście wykonanych i potwierdzonych w książce 

obmiaru i odebranych przez zamawiającego (rozliczenie obmiarowe). 

9.2 Płatności częściowe 

Ewentualne płatności częściowe według wzoru umowy przygotowanej przez 

Zamawiającego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy je 

czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 

Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 

z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 

wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych 

norm. Jednocześnie Wykonawcę obowiązują ustalenia zawarte w: 

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

c) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 

poz. 838 z późniejszymi zmianami) 

d) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

e) Normy budowlane, aprobaty techniczne, certyfikaty. 


