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1 WPROWADZENIE 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych w 
ramach Zamówienia - pn. „Likwidacja nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów gm. 
Świdnica”, stanowiącego element Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Świdnica”. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót 
rozbiórkowych i obejmują: 

• przygotowanie Terenu Budowy, w tym: 

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiórki, wraz z 
toaletami, w zależności od potrzeb, 

- wyznaczenie miejsc na tymczasowe składowanie materiałów z rozbiórki – w trakcie 
robót rozbiórkowych nie należy gromadzić materiałów z rozbiórki na placu rozbiórki 

- zabezpieczenie terenu – ogrodzenie strefy rozbiórki w odległości umożliwiającej 
swobodne poruszanie się osób prowadzących rozbiórkę, 

- oznakowanie terenu – na ogrodzeniu po obu stronach placu budowy należy 
umieścić tablice ostrzegawcze. Tablice należy umieścić na takiej wysokości aby 
były widoczne i aby ich uszkodzenie było niemożliwe. Należy również zamocować 
tablicę informacyjną (typową). 

- wypompowanie wody ze zbiorników i komór otwartych wraz z jej usunięciem 
zgodnie z przepisami Prawa polskiego, 

• wycinkę drzew i krzewów – wraz z wykarczowaniem, wywozem dłużyc, karpin i gałęzi po 
wycince oraz utylizacją karpin i gałęzi, a także oczyszczeniem i uporządkowaniem terenu z 
pozostałości po karczowaniu, 

• rozbiórkę obiektów wskazanych w Dokumentacji projektowej, a w tym m.in. elementów: 

- żelbetowych, 

- betonowych, 

- z betonu komórkowego, 

- z betonu żwirowego, 

- z cegły,  

- stalowych, 

- pokrycia dachowego z papy, 

- inne podziemne elementy, np. instalacje, rury – uwaga mogą to być materiały 
skażone ściekami lub osadami z działalności rozbieranej oczyszczalni ścieków, 

• usunięcie betonowego słupa energetycznego – po nieistniejącej linii energetycznej, 
istniejący słup nie posiada okablowania), 

• roboty ziemne:  

- rozbiórka nasypu, 

- wykopy przy odkrywaniu obiektów podlegających rozbiórce,  

- wykopy i przekopy wykonywane na odkład,  
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- przywóz gruntu do zasypania wykopów, 

- zasypanie wolnych przestrzeni po wykonanych rozbiórkach wraz z zagęszczeniem 
gruntu (rodzimy nadający się do zasypania i grunt przywieziony), 

• wywóz (załadowanie i wyładowanie) i utylizacja odpadów zgodnie z Katalogiem odpadów, z 
podziałem przede wszystkim na: 

- gruz i inne odpady budowlane, w tym zanieczyszczone ziemią, 

- grunt niebudowlany, nie nadający się do zasypania, 

- osady z dna zbiornika Imhoffa, pochodzące z wód deszczowych, 

- gałęzie  z wyciętych drzew i krzewów, wykarczowane pnie drzew i krzewów, 

- opłaty za składowanie na składowisku, 

• zagospodarowanie terenu po rozbiórce – wyrównanie i ukształtowanie terenu, 
uporządkowanie po wykonanych robotach (czyli po rozbiórce, robotach ziemnych i 
wycinkach drzew i krzewów), przygotowanie terenu pod przyszły wysiew trawy (w tym 
wałowanie i bronowanie), 

• zabezpieczenie drzew w pobliżu Terenu Budowy,  

• uzyskanie kart odpadu na każdy rodzaj materiału z dokonanej rozbiórki, 

• pozostałe czynności nie wymienione powyżej. 

 
Uwaga: nasadzenie drzew (nasadzenia zastępcze) wynikające z decyzji na wycinkę oraz 
wykonanie trawników nie są objęte zakresem Zadania. Zostaną one wykonane przez 
Zamawiającego w terminie późniejszym. 
 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 
budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 
Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45236000-0 Wyrównywanie terenu 

1.4 Określenia podstawowe  

Dokop – miejsce pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położone poza Terenem 
Budowy. 

Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja Projektowa – dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
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toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania 
jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Inżyniera. 

Inwestor – Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy. 

Kompost - ziemia bogata w składniki pokarmowe wyprodukowane z różnego rodzaju odpadków 
roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy - np. kompost popieczarkowy, kompost z kory 
drzewnej. 

Plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odległość 
do 50 m. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych. 

Roboty, roboty budowlane – roboty objęte zakresem niniejszego Zadania, w tym roboty 
rozbiórkowe. 

Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane. 

Ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia może w miarę możliwości być użyta do 
budowy nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko,  

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 
budowlanych. 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 

Wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych. 

Wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1m. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U=d60/d10 gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
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d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Zasyp – wypełnienie gruntem wykopów z wymaganym zagęszczeniem. 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin. 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 
postanowieniami Kontraktu. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Miejsce i odległość wywozu wszystkich materiałów rozbiórkowych Wykonawca ustali we 
własnym zakresie.  

Koszty i opłaty związane z wywozem materiałów z demontażu i rozbiórki zostaną przez 
Wykonawcę uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i 
uzgodni z nim Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Wykonawca przekaże Inżynierowi dokumenty potwierdzające utylizację odpadów. 

1.6 Dokumentacja 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne. 

Wykonawca w ramach Dokumentacji powykonawczej zobowiązany jest do sporządzenia 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o 
przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu.  

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian 
na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed dokonaniem 
odbioru – w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej i 1 egzemplarzu w formie papierowej. 

Jeżeli w wyniku odbioru Inżynier poleci wprowadzenie zmian w dokumentacji powykonawczej to 
Wykonawca dokona właściwej korekty. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi  ostateczną wersję dokumentacji powykonawczej w 2 
egzemplarzach w formie wydruków oraz w 1 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, 
powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do 
właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy 
zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Koszty i opłaty związane z wykonaniem Dokumentacji Wykonawcy zostaną przez 
Wykonawcę uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.7 Teren Budowy 
Teren budowy stanowi dz.nr 183/5 obr. Komorów.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy wraz ze wszystkimi 
niezbędnymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  

Ponadto Zamawiający przekaże Wykonawcy Dokumentację projektową i Specyfikacje 
Techniczne. 
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Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim 
wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym 
terminie ich zakończenia i uporządkowania terenu. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na 
Terenie Budowy. 

1.8 Oznakowanie Terenu Budowy 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r., poz. 963) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 
Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

Koszty i opłaty związane z oznakowaniem Terenu Budowy zostaną ujęte przez 
Wykonawcę w Cenie Kontraktowej.  

1.9 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
Odbioru Końcowego Robót, a w szczególności zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej 
pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu stały dostęp i dojazd 
do istniejącej na terenie działki przepompowni ścieków – w celu zapewnienia jej 
prawidłowej eksploatacji. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, w miejscach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic 
informacyjnych przedstawiono w p.1.7 niniejszej ST. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów na Teren Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.  

Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 
prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 
transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu 
Budowy. 

Koszty i opłaty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy zostaną uwzględnione w 
Cenie Kontraktowej.  

1.10 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem wszelkich Robót, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, 
oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać.  
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Ocenie będzie podlegać przede wszystkim stan ogrodzenia i ogrodzonego terenu czynnej 
przepompowni ścieków, a także istniejącego drzewostanu w pobliżu Terenu Budowy celem 
ustalenia dla nich ewentualnych zagrożeń. 

Ponadto należy ocenić stan drogi dojazdowej do działki  (dz. nr 191 i 182/4 – zarządca gmina 
Świdnica) oraz stan przepustu przez rów graniczący z działką nr 183/5. 

Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 
sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w jednym 
egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie 
Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 
Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed 
rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera, tak, 
aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego i wszelkich innych 
zainteresowanych Władz. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 
Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 
przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i 
właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

Koszty i opłaty związane z wykonaniem czynności opisanych powyżej zostaną 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

1.11 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowlanego 
Wykonawcy 
Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane w zależności od potrzeb. 

Jeśli zaplecze zostanie zbudowane to: 

• Wykonawca poniesie wszelkie koszty jego budowy, obsługi przez cały czas trwania 
jego budowy i rozbiórki po zakończeniu budowy, włączając w to koszty pozwoleń i 
zajęcia terenu, 

• na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót 
opłatami. 

• przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, 
magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i 
czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być 
uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

• Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla 
wydzielonych obiektów. 

• pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do 
pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

• pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 
regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

• drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać 
uzgodnieniu z Zarządcą drogi. 

Koszty i opłaty związane z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją Zaplecza budowy 
zostaną uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.12 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi, 

• stosować się do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity  Dz. U. 
z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.), 

• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 
112), 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo 
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 
100, poz. 1085 z późn. zm.). 

 

W okresie trwania Robót wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 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, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

o możliwością powstania pożaru. 

Stosował się do regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie gminy 
Świdnica. 

Wykonawca w trakcie wykonywania Robót, winien: 

• uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 
Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, 
ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

1.12.1 Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 

Teren Budowy, na którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

Jednak w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera, Zamawiającego oraz 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.  

Koszt prowadzenia nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego w takim przypadku będzie 
poniesiony przez Zamawiającego. 

Do momentu uzyskania przez Zamawiającego pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie 
wolno Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, 
że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

1.12.2 Zabezpieczenie drzew i krzewów 

Wykonawca zapewni stały nadzór w zakresie zabezpieczenia i pielęgnacji drzew i krzewów w 
obrębie inwestycji.  
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Koszty i opłaty związane z zabezpieczeniem drzew i krzewów zostaną ujęte przez 
Wykonawcę w Cenie Kontraktowej.  

1.12.3 Wycinka drzew i krzewów 

Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów na Terenie Budowy – zgodnie z decyzją 
administracyjną na wycinkę oraz z Inwentaryzacją zieleni. Oba dokumenty załączono w OPZ. 

Koszty i opłaty związane z wycinką drzew zostaną uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

1.12.4 Postępowanie z odpadami  

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów wg Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów ogłoszonego na podst. 
art.4 ust. 3 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1923) i wywiezie na 
zorganizowane składowisko odpadów celem unieszkodliwienia. 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować 
ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów technologicznych, 
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz 
podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Zanieczyszczenia stałe i płynne Wykonawca wywiezie we własnym zakresie. 

Pozostały odpad uzyskany w trakcie realizacji inwestycji zostanie wywieziony na odpowiednie 
składowisko. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty potwierdzające utylizację odpadów. 

Ponadto Wykonawca usunie i zagospodaruje wody opadowe nagromadzone na obiektach 
oczyszczalni ścieków podlegających rozbiórce (w tym zbiornik Imhoffa) zgodnie przepisami 
Prawa polskiego, w tym m.in. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz.U. 2018 poz. 1202),  Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566), 
przepisy ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 

Koszty i opłaty związane z wywozem, unieszkodliwieniem zostaną ujęte przez 
Wykonawcę w Cenie Kontraktowej.  

1.12.5 Materiały niebezpieczne 

Wszelkie Materiały niebezpieczne stosowane w trakcie realizacji inwestycji należy przewozić, 
składować, zabezpieczyć oraz stosować zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji 
Niebezpiecznej.  

Koszty i opłaty związane z wywozem, unieszkodliwieniem zostaną ujęte przez 
Wykonawcę w Cenie Kontraktowej.  

1.13 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, mieszkalnych 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. 

1.14 Ochrona stanu technicznego własności obcej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i 
naziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, itp. Wykonawca uzyska od 
odpowiednich zarządców tych urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
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przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim 
wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni 
z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie będących w ich dyspozycji urządzeń i/lub instalacji 
oraz zapewni udział nadzoru technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu 
tych urządzeń i/lub instalacji. 

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne z uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
prowadzenia Robót w ich pobliżu. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Harmonogramie rzeczowo-finansowym 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Roboty, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania 
robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając 
ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić 
później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

Koszty i opłaty związane działaniami opisanymi powyżej zostaną przez Wykonawcę 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

1.15 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadomiony Inżynier. 

Przy planowaniu transportu materiałów, maszyn, mas ziemnych i innych odpadów Wykonawca 
weźmie pod uwagę: 

• nośność nawierzchni istniejących dróg (w tym nieutwardzona droga gminna na dz. nr 
182/4 i 191) oraz przepustu przez rów sąsiadującego z dz. nr 183/5.  

• termin wykonania robót i panujące w związku z tym warunki pogodowe (termin 
jesienno-zimowy, występujące warunki pogodowe, opady deszczu, opady śniegu, 
itd.), 

• ciężar wywożonych odpadów i wwożonych materiałów, 

• wpływ ww. czynników na ewentualne naruszenie nawierzchni przy transporcie. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie i inne 
elementy w zasięgu oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w OPZ. 
Koszty tych prac zostaną przez Wykonawcę uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

1.16 Bezpieczeństwo prowadzenia prac  
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 
dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami 
prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w 
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sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

Koszty i opłaty związane działaniami opisanymi powyżej zostaną przez Wykonawcę 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

1.17 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych postanowień podczas prowadzenia Robót. 

1.18 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy (w kolejności: Polskie Normy przenoszące normy 
europejskie; normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszące normy europejskie; europejskie oceny techniczne, rozumiane jako 
udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, 
zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny;  normy międzynarodowe, inne 
systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne) 
oraz pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera.  

W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo 
równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach. 

1.19 Ubezpieczenia i Gwarancje 
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Kontraktem gwarancje i ubezpieczenia i utrzyma ich 
ważność przez cały okres obowiązywania Umowy. 

Koszty gwarancji i ubezpieczeń zostaną przez Wykonawcę wliczone w Cenę 
Kontraktową.  

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1 Roboty rozbiórkowe 
Wykonawca uzyska z rozbiórki materiały, które będą podlegać zagospodarowaniu zgodnie z 
Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202), 

2.2 Wycinki drzew i krzewów 
Materiałem  jest grunt do zasypywania dołów po wykarczowaniu zgodnie z PN-S-02205. 

2.3 Roboty ziemne 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• grunt do zasypu dołów po wycince drzew i krzewów o właściwościach gruntu przydatnego 
do budowy nasypów, 

• grunt z wykopu, 
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• grunt z dokopu  

o piasek średni, 

o piasek gruby, 

o żwir, 

wg PN-B-02481. 

2.4 Zieleń – przygotowanie terenu do zasiania trawy  
Materiałami do przygotowania terenu do zasiania trawy są: 

• ziemia urodzajna: 

- rodzima - zebrana i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2m 
wysokości przed rozpoczęciem robót budowlanych , 

- dostarczona na plac budowy pozyskana w innym miejscu, nie powinna być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami. 

• ziemia kompostowa 

- kompost popieczarkowy - dostarczony luzem, 

- kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem, 

- torf ogrodniczy - dostarczony w balotach. 

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wyrobów budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inżyniera. Wykonawca powinien dostarczyć nie później niż 7 dni przed 
rozpoczęciem robót reprezentatywne próbki materiałów. Materiały te przed wbudowaniem 
muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

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. Brak takich dokumentów lub utrata ich 
aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia 
natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu 
Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się 
okazać odpowiednimi zaświadczeniami  o ile takie są wymagane przepisami prawa. 
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Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

1) Roboty rozbiórkowe: 

− dźwig, 

− ciągnik, 

− koparki, 

− spycharki, 

− żuraw samojezdny, 

− zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy, 

− łomy, 

− kilofy, 

− łopaty, 

− szufle, 

− piły mechaniczne, 

− młoty pneumatyczne, 

− palniki. 

2) Roboty ziemne: 

− koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna, 

− spycharka gąsienicowa, 

− głębiarka samobieżna chwytakowa,  

− płyta wibracyjna, samobieżna, 

− kafar gąsienicowy, 

− żuraw samojezdny, 

− zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

3) Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny: 

− równiarki, 

− spycharki, 

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

− noże do cięcia darniny  

− łopaty i szpadle. 

4) Wycinka drzew i krzewów: 

− piły mechaniczne, 

− spycharki, 

− maszyny do karczowania pni i ich usuwania, 
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− urządzenia do zmielenia gałęzi, liści i krzaków, 

− samochody do transportu. 

5) Zieleń – przygotowanie terenu pod zasiew trawy: 

− glebogryzarka – do uprawy gleby, 

− wał kolczatka i/lub wał gładki, 

− brony,  

− kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie płaskim oraz na skarpie, 

− spycharka gąsienicowa,  

− koparka. 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 
przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inżyniera. Nie mogą one 
wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
bezpieczeństwa. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o 
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informować Inżyniera o każdym takim transporcie. 
Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie 
zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód 
spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami Inżyniera. 

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy. 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 
przewożenia Materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inżyniera. Nie mogą one 
wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 
Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na 
osie.  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

− samochód ciężarowy, samowyładowczy, 

− samochód ciężarowy, skrzyniowy 

− samochód dostawczy, skrzyniowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za 
jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST i 
poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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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. 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, Dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

5.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy  
Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowy Harmonogram rzeczowo-
finansowy. 

5.2 Roboty pomiarowe 
Roboty pomiarowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakres opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie. (Dz. U 
Nr 25, poz. 133) oraz WZ. 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 
obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 
2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 352). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. 

Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050. 

5.3 Przygotowanie Terenu Budowy 
W ramach przygotowania Terenu Budowy należy: 

− oznakować i zabezpieczyć Teren Budowy, 

− dokonać zapisu stanu istniejącego, 

− ewentualnie  zbudować Zaplecze Budowy, 

5.4 Zabezpieczenie zieleni 
Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. 

Zabezpieczeniu podlegają drzewa zlokalizowane w odległości ok. 2,5 m (lub innej wskazanej w 
Dokumentacji projektowej) od miejsc rozbiórek. Zabezpieczenie polega na wykonaniu w pobliżu 
drzew prac ręcznie, tak aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, szalowaniu wykopów, okryciu 
odsłoniętych korzeni mokrymi matami, ustawieniu osłon z desek wokół pni. 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze. 
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5.5 Wycinka drzew 
Wykonawca wykona wycinkę drzew i krzewów zgodnie z decyzją administracyjną.  

Roboty obejmują: 

- wycięcie drzew i krzewów, 

- wykarczowanie drzew i krzewów, 

- wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza Teren Budowy oraz zasypanie dołów, 

- oczyszczenie i uporządkowanie Terenu Budowy z pozostałości po karczowaniu. 

Doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do budowy 
nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami PN-S-02205. 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
Jeśli Inżynier nie poleci inaczej to drobne gałęzie drzew, liście i krzaki powinny być zmielone na 
miejscu w przystosowanych do tego celu urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć w 
hałdach do ew. wykorzystania przy późniejszym sadzeniu drzew. 

Uwaga: nasadzenia drzew i krzewów (nasadzenia zastępcze) nie należą do zakresu 
Kontraktu. 

5.6 Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie roboty przewidziane w Dokumentacji projektowej lub 
wskazane przez Inżyniera. 
Warunki i tryb postępowania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych określa szczegółowo 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U z 2004 r., Nr 198, poz. 2043).  
Wykonawca przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi i uzgodni z nim 
dokumentację prac rozbiórkowych, Harmonogram rzeczowo-finansowy . 
Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach 
z dnia 14.12.2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 922). 
 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio 
je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, 
woda, ścieki). 
Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca 
zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych z 
właściwymi zarządcami dróg. 
 
Wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych są następujące: 

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie lub mechanicznie, przy zastosowaniu 
sprawnego specjalistycznego sprzętu, np. narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie 
lub zwalanie, 

- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą specjalistycznego sprzętu, jak 
narzędzia pneumatycznych, palniki acetylenowe, lance tlenowe, diamentowe tarcze 
tnące, lub nożyce do cięcia betonu i stali, 

- roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, 

- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach 
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami, 

- obiekty na Terenie Budowy nie przeznaczone do usunięcia powinny być przez 
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem – jeśli zostaną uszkodzone lub 
zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być odtworzone na koszt Wykonawcy, w 
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sposób zaakceptowany przez Zamawiającego i o ile wynika to z odrębnych przepisów – 
przez odpowiednie władze.  

5.6.1 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować w miejscu ich demontażu i 
magazynować selektywnie do czasu wywozu, 

- wszelkie materiały z rozbiórek należy przygotować do transportu poprzez skruszenie 
dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport, 

- wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności 
zagospodarować ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze 
względów technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny 
koszt usunie je z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z 
wymaganiami Ustawy o odpadach, 

- złom z rozbiórek Wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie, 

5.6.2 Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

− przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

− usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalania innego, 

− pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z 
pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym, 

W trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować się do 
następujących zasad: 

− praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona, 

− pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i 
zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm, 

− węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m, 

− przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub 
gazami tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione, 

− po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub 
żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz 
czy nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość 
zaistnienia pożaru,  

− roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy 
zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać 
aktualne badania lekarskie, 

− wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

5.7 Roboty ziemne 
Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych 
będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu Budowy. 



Część III – Opis przedmiotu zamówienia  
Część III.I/1 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Zapytanie ofertowe dla zadania  

„Likwidacja nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów gm. Świdnica” 

dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” 

20 

5.7.1 Zdjęcie warstwy humusu 

Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład celem jego późniejszego 
zagospodarowania na Terenie Budowy.. 

5.7.2 Odkład i zagospodarowanie gruntu 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 
przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także 
zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót w sposób 
zgodny z wymaganiami Ustawy o odpadach. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty 
składowania gruntu na składowiskach tymczasowych, koszty utrzymania składowisk, koszty 
wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, przemieszczania 
gruntu, formowania nasypów i inne), ponosi Wykonawca i należy je odpowiednio uwzględnić w 
Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca na etapie przygotowania Oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas ziemnych 
będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu Budowy. 
Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk tymczasowych, odległości tych miejsc 
i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 

Nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera w trakcie 
realizacji robót. 

W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je oddzielnie, 
a najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie 
podłoża jest uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych i 
nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po 
zakończeniu robót przywrócić go na właściwe miejsce. 

5.7.3 Dokop gruntu 

Przez wykonanie robót ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, należy rozumieć, że 
roboty ziemne należy wykonać z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z 
wymaganiami Kontraktu, pozyskany przez Wykonawcę z miejsca położonego poza Terenem 
Budowy. Zapewnienie niezbędnego do wykonania Robót gruntu należy do obowiązków 
Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiału gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

5.7.4 Wykopy 

Wykopy wykonywane ręcznie 

Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej 
konieczności z uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych względów. 
Inżynier jest upoważniony do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych maszyn ciężkich 
na dowolnym etapie wykonywania robót. 

Umocnienie i ochrona wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami (w szczególności PN-B-06050, PN-B-10736) i sztuką budowlaną tak, aby 
zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie 
szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo 
narazić na szwank instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 

Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac będzie 
wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, że Inżynier podejmie 
decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych 
wykopów znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia 
istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem 
pieszym i kołowym oraz, gdy warunki gruntowo – wodne na to pozwalają.  
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Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi 
znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 

Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 
cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 
cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

Odwadnianie wykopów 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopów 
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050, PN-B-10736 i PN-S-02205 i 
poniższymi wytycznymi. 

Metodyka Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz 
usuwania wody. 

Metodyka w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów 
odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, 
igłofiltrów lub innych urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać wszystkie materiały i 
wyposażenie potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna 
wykopu, aż do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone. 

Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku 
częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane lub, 
jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania niniejszego ostrzeżenia. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w 
wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być zaprojektowane i 
eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu nie uszkodziły 
pobliskich instalacji i konstrukcji. 

Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu 
Roboty Tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy 
nie będą już potrzebne, należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem 
wypełniającym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej części tych Robót. 

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie 
właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących 
lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód 
gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód 
powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub 
istniejących rur, które nie stanowią części czynnej instalacji kanalizacyjnej, należy je wówczas 
dokładnie oczyścić z mułu i innych odkładających się materiałów oraz naprawić ewentualne 
uszkodzenia. 

Zasypywanie wykopów 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co 
powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 

Materiałem stosowanym do zasypania wykopów mogą być grunty wydobyte z wykopywanych 
obiektów, o ile są to grunty niezanieczyszczone odpadami z rozbiórki. Materiał ten musi także 
uzyskać akceptację Inżyniera. 
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Grunty do zasypania wykopów, pozyskane poza Terenem Budowy, muszą spełniać właściwości 
gruntów przydatnych do wykonywania nasypów. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadów, 
materiałów budowlanych i osuszone.  

Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o stałej grubości: 

• 0,20m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

• 0,30m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi. 

• 0,50m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi. 

Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnionych 
przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inżyniera. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 
normalnej metody Proctora. 

Zaleca się, aby: 

− dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 
była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

− dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

− dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 
możliwie dużą ilością wody. 

5.8 Kształtowanie terenu 
Kształtowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050. 

5.9 Humusowanie i przygotowanie terenu do zasiania trawy 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 

− ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót i składowana w 
hałdach nie wyższych niż 2 m, 

− ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 

− przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Zakres robót nie obejmuje siania trawy, ale obejmuje przygotowanie terenu pod jej zasiew: 

• teren powinien być oczyszczony z odpadów i innych zanieczyszczeń oraz wyrównany, 

• w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być 
użyta, należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię 
nawozowaną, 

• grunt powinien być zawałowany gładkim walcem i potem zabronowany broną talerzową lub 
zgrabiarką, 

6 KONTROLA JAKOŚCI 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z taką 
częstotliwością, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami Kontraktu. 

6.1 Roboty rozbiórkowe i ziemne 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych. 
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Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050, 
PN-S-02205. 

6.2 Kontrola przygotowania podłoża pod zasiew trawy 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu: 

• oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 

• lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 

• prawidłowości wałowania i zabronowania terenu, 

6.3 Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

1) Zgłoszenie budowy/robót budowlanych wraz z Projektem rozbiórki, 

2) Dziennik budowy, 

3) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

4) Dokumenty Wykonawcy, 

5) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy, 

7) Protokoły z odbiorów, 

8) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

9) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

10) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na 
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie protokoły, 
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać 
w ustalonych z Inżynierem okresach archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 
Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie kompletu prac  
(wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi) dla danej pozycji Wykazu cen. W związku  
z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonywany bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
dokonuje Inżynier. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia 
Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 
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W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 
niezawodność wykonanych robót: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

- wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie z 
obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną 
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorów 
częściowych i odbioru całościowego. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.2 Odbiór końcowy 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

3. Dzienniki Budowy (oryginały). 

4. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 

5. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

6. Zgłoszenie. 

7. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

8. Wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru. 

9. Oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania robót z projektem budowlanym oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 
próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 
Wynikiem odbioru jest sporządzenie Protokołu odbioru robót. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

9 ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w 
Wypełnionym Wykazie cen (WC).  

Dla pozycji Wykazu cen podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji WC. 

Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i 
badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez 
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względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacji Technicznej i Wykazie 
czy też nie. 

Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wypełnionym WC jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą 
pozycją WC. 

W kwotach ryczałtowych należy uwzględniać między innymi w szczególności: 

• robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

• wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych 
do wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami 
ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące 
wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

• koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 
wykonania Robót Stałych, 

• koszty badań, prób wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu, 

• koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie 
przewidziano odrębnych pozycji WC, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancji, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen ryczałtowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać 
ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Wykazie cen dla każdego z elementów 
rozliczeniowych WC. 

 

Spełnienie wymagań ogólnych nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i 
wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony Wykaz 
cen, a są to: 

• uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczeń i gwarancji, 

• Dokumenty Wykonawcy wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, 

• zaplecze dla Wykonawcy. 

 

Wykonanie robót rozbiórkowych obejmuje m.in.: 

− roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i rozbiórki,  

− przygotowanie elementów do demontażu i rozbiórki, np. cięcie elementów, 

− demontaże i rozbiórki, 

− załadunek, transport i wyładunek materiałów z rozbiórki i demontażu w miejsce 
zagospodarowania/utylizacji, 
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− roboty ziemne niezbędne do wykonania rozbiórek, 

− wykonanie badań gruntu do wykonania zasypu powstałych wykopów, 

− zasypanie przestrzeni po rozebranym obiekcie gruntem rodzimym (tylko grunt 
niezanieczyszczony) i gruntem z dowozu wraz z zagęszczaniem, 

− wyrównanie i uporządkowanie Terenu Budowy, 

− przygotowanie terenu pod przyszły wysiew traw, w tym m.in. humusowanie, 
bronowanie, wałowanie. 

 

Wykonanie wycinki drzew i krzewów obejmuje m.in.: 

− wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni, 

− zasypanie dołów po karczowaniu, 

− usunięcie pozostałości po karczowaniu – oczyszczenie i uporządkowanie Terenu 
Budowy, 

− wywiezienie gałęzi, karpin i dłużyc, wraz z ich utylizacją – załadunek, transport i 
wyładunek materiałów z rozbiórki i demontażu w miejsce zagospodarowania/utylizacji 

− oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz jego utrzymanie. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401) 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 
z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (tekst jednolity Dz. U.z 
2018 poz. 1139. 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1202, z 
późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1483). 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1570, z późn. zm.), 

7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013 poz. 898), 

8. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 
r., poz. 2101, z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm.). 

10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 
1351, z późn. zm.). 

11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 
2018 r., poz. 121, z późn. zm.). 

12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 
r., poz. 620). 

13. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 917, z 
późn. zm.). 
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14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 992, z 
późn. zm.). 

15. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2018 r., poz. 799, z 
późn. zm.).  

16. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1226,z późn. zm.}. 

17. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2126 ,z późn. zm.) 

18. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1152, z późn. zm.). 

19. Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 283, z późn. zm.) 

20. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, 
(tekst jednolity Dz.U.z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.) 

21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294, z późn. zm.). 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z 1995 Nr 25 poz. 133). 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2014 poz. 1278). 

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 583). 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963). 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

29. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 
1650). 

30. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. (Dz. U. 2018 poz. 1286) 

31. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

32. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w 
sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz.U.98.55.362). 

33. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 
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34. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. 2010 nr 109 poz. 719) 

35. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 
2015 poz. 2017). 

36. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (tekst jednolity Dz. 
U. z 2018 poz. 1935). 

37. Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. 2012 poz. 352). 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 
lub współspalania odpadów (Dz. U. 2018 poz. 680). 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U.2014 poz. 1800). 

40. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

41. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 
Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r.). 

42. Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 
1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.). 

43. Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK 
z dnia 11.04.1988r.). 

44. Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa 
GUGiK z dnia 11.04.1980r.). 

45. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa 
GUGiK z dnia 28.06.1979r.). 

46. PN-B-02481 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

47. PN-B-06050 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

48. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

49. PN-ISO 14240-1 Jakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- 
Część 1: Metoda indukcji oddychania przez dodanie substratu 

50. PN-ISO 14240-2 Jakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- 
Część 2: Metoda fumigacji - ekstrakcji 

51. PN-Z-19000-1 Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby. Wykrywanie bakterii z rodzaju 
Salmonella  

52. PN-Z-19000-4 Jakość gleby. Ocena stanu sanitarnego gleby. Wykrywanie jaj pasożytów 
jelitowych Ascaris lumbricoides i Trichuris trichiura  

53. PN-G-02501 Torf i wyroby z torfu. Oznaczenie gatunku, rodzaju i typu torfu.  

54. PN-G-98016 Torf ogrodniczy.  

55. PN-R-04032 Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu 
granulometrycznego. 

56. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Roboty Ziemne - ITB 

 



Część III – Opis przedmiotu zamówienia  
Część III.I/1 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

Zapytanie ofertowe dla zadania  

„Likwidacja nieczynnej oczyszczalni ścieków w m. Komorów gm. Świdnica” 

dla projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” 
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UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych dokumentów okaże się nieaktualny w okresie 
realizacji Umowy, to Wykonawca będzie realizował Umowę w oparciu o akt prawny 
obowiązujący lub zmieniający (zastępujący) ten wskazany powyżej. 

 


