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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie wiaty nad częścią placu dojrzewania kompostu 

na terenie Zakładu Mechaniczno-biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli 

(ZMBPOK) w ramach realizacji zamówienia wymienionych jako II etap realizacji Projektu pn.  „Budowy Zakładu 

Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli”. 

Zakład znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 167/11, położonej w południowo-zachodniej części 

zabudowy przemysłowej Huty Stalowa Wola (HSW), gmina miejska Stalowa Wola, powiat: stalowowolski, 

województwo: podkarpackie. 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich 

wymaganych przepisami prawa decyzji, uzgodnień, opinii wraz z dostawą i montażem  

wszystkich elementów. 

Planowany zakres inwestycji, zostanie zaprojektowany oraz wykonany w całości i składać się będzie,  

z opracowania dokumentacji (kompletnej do uzyskania pozwolenia na budowę), wykonania wiaty oraz 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi 

konieczne oraz wymagane pod względem technicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji  

i poprawności funkcjonowania II etapu inwestycji: „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli”, niezbędne do jego użytkowania. Jeżeli doświadczenie i wiedza 

Wykonawcy wskazuje, że Wymagania Zamawiającego, są niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, 

to powinien on w swojej ofercie i cenie ująć takie rozwiązania wraz z uzasadnieniem. 

Przy projektowaniu i wykonawstwie II Etapu Zakładu należy uwzględnić specyfikę i środowisko eksploatacji 

obiektów i urządzeń, charakteryzujące się agresywnymi warunkami związanymi z przeróbką odpadów  

(w szczególności wilgotnością, zapyleniem, agresywnością chemiczną i biologiczną).  

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami Wymagań Zamawiającego oraz 

poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub niejasne. 

Wykonawca deklaruje, że: 

 Zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

obejmującej Program Funkcjonalno-Użytkowy, Warunkami Umowy oraz uzyskał wiarygodne 

informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na 

wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie Robót, 

 Zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, 
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 Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót  

i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując 

dostawy, 

 Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 

Uwaga 
 
W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

będącym załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub 

równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie wskazane z nazwy 

materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie 

wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Ciężar udowodnienia przez Wykonawcę 

zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego Ofertę. 

Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych wskazanym. 

Ilekroć w niniejszym PFU opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w Ofercie Wykonawcy rozwiązań równoważnych. 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że określone przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

 

1.1.1. Główne cele realizacji II etapu  inwestycji  

Głównym celem przedsięwzięcia, jest zaprojektowanie i budowa wiaty w ramach realizacji II etapu budowy 

ZMBPOK, zapewniających polepszenie wskaźników techniczno-ekonomicznych oraz środowiskowych 

realizowanych w I etapie przedsięwzięcia.  

Pozostałe cele to: 

− redukcja kosztów eksploatacyjnych, 

− dotrzymanie projektowanych, przyszłych przepisów prawnych, wytycznych dotyczących 

zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji, 

− ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem obiektu,  

 

1.1.2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zakres inwestycji obejmuje, w szczególności: 
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− opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę(projekt 

architektoniczno-budowlany, wytyczne oraz plan BIOZ), 

− opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej (projekty wykonawcze i 

warsztatowe) 

− uzyskiwanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac 

budowlanych,  

− wybudowanie przedmiotowego zakresu z dostarczeniem koniecznych materiałów, oraz na czas 

realizacji inwestycji wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów ludzkich, 

− dostarczanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, , BHP i p. poż., 

− uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa oraz wymogów niniejszego 

PFU, umożliwiających eksploatację obiektów, urządzeń i instalacji, 

− zapewnienie kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń, stref i innych elementów 

instalacji wymagających oznakowania, 

− przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania. 

Dokument niniejszy zawiera informacje i opis wymagań niezbędnych do zrealizowania inwestycji. Wykonawca 

bez względu na zapisy SIWZ i ewentualnie znajdujące się w niej pomyłki, opuszczenia i błędy ponosi pełną 

odpowiedzialność za kompletność oraz funkcjonalność II Etapu realizacji  Zakładu. 

 

Uwaga 

Wymaga się, aby wszystkie zastosowane przy realizacji Zamówienia materiały, były fabrycznie nowe i 

spełniały wymagania ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 

późn. zm.) oraz postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 

maszyn. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania wyposażenia oraz rozwiązań technologicznych i 

technicznych (konstrukcyjnych) mających charakter prototypowy. 

 

 

1.2.  UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1. Lokalizacja - położenie administracyjne, stan formalno-prawny 

Obiekt objęty niniejszym zakresem postepowania stanowią uzupełnienie wszystkich obiektów wykonanych 

w ramach inwestycji: „Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej 

Woli” etap I. Inwestor otrzymał pozwolenie na użytkowanie Zakładu dla etapu pierwszego znak 

NB.I.5311.4.19.2015 z dnia 29 lipca 2015r. 

Inwestycja zlokalizowana  na terenie Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Stalowa Wola, na działce o 

numerze ewidencyjnym 167/11, obręb 6, Huta Stalowa Wola, Lasy Państwowe, położonej w południowo-

zachodniej części zabudowy przemysłowej huty. 
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Przedmiotowa działka nr 167/11, będąca terenem Zakładu, o powierzchni 5,7805 ha, jest własnością Gminy 

Stalowa Wola. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. dysponuje omawianym terenem, na podstawie umowy 

dzierżawy, zawartej z Gminą Stalowa Wola w dniu 26 listopada 2012 r. 

 Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na: 

− obszarach wybrzeży, 

− obszarach górskich lub kompleksów leśnych, 

− w strefie ochronnej ujęć wód, 

− na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin  

i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci 

Natura 2000, 

− na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

− na obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, 

− na obszarach wodno-błotnych, 

− w terenie zalewowym. 

Teren inwestycji, wg mapy przeglądowej osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania ruchów 

masowych ziemi, nie jest obszarem zagrożonym występowaniem ruchów masowych ziemi. 

 

1.2.2. Położenie i zagospodarowanie terenu 

Inwestycja polegająca na budowie wiaty nad częścią placu dojrzewania kompostu w ramach realizacji 

zamówienia  „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej 

Woli ETAP II ”, realizowana będzie na działce o numerze ewidencyjnym 167/11. 

Działka graniczy od strony północnej z zakładem produkcyjnym BAGPAK Polska Sp. z o.o. specjalizującym się  

w produkcji opakowań do żywności typu puszki i wieczka. Od strony wschodniej działka graniczy z drogą 

prowadzącą do hali Liugong Machinery od zachodu z wybudowaną drogą miejską, natomiast od południa  

z firmą DRESSTA Sp. z o. o. zajmującą się sprzedażą hurtową maszyn wykorzystywanych w górnictwie, 

budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej.  

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 
Realizacja budowy II Etapu Zakładu, odbywała się będzie, w ramach dofinansowania  

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet 2; Działanie 2.1 

Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem 

odpadów niebezpiecznych.  

 
 
 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH  



Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Inwestycji pn.  
BUDOWA WIATY NAD CZEŚCIĄ PLACU DOJRZEWANIA KOMPOSTU W RAMACH REALIZACJI ZAMÓWIENIA – „BUDOWA ZAKŁADU MECHANICZNO-

BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w STALOWEJ WOLI” – II ETAP REALIZACJI. 

 

8 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do 

projektowania, w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego i nie będzie wykorzystywał błędów lub 

opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wiata będzie usytuowana na placu dojrzewania kompostu. Plac będzie jednocześnie posadzką wiaty. Plac 

(posadzka) jest szczelny i dodatkowo zabezpieczony bentomatą. 

Wymiary wiaty: 

- długość: 40,0 m 

- szerokość: 10,0 m 

- wysokość użytkowa: 6,0 m 

Łączna powierzchnia zajmowana przez wiatę: ok. 400m2. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opis Wymagań Zamawiającego obejmuje: 

− cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych, 

jakościowych i środowiskowych, 

− warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, odpowiadających zawartości specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

Wymaganiem Zamawiającego jest: 

− zaprojektowanie inwestycji (II etap realizacji) w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego i 

warsztatowego, poprzedzonym pozyskaniem kompletu niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz (o 

ile wystąpią); 

−  realizacja-budowy obiektów II etapu, budowli i instalacji niezbędnych dla prawidłowego, 

funkcjonalnego projektowanych obiektów, 

− wyposażenie obiektów we wszelkie elementy, wynikające z obowiązujących przepisów niezbędne do 

prawidłowej ich pracy. 

Cały zakres przedsięwzięcia należy zaprojektować i wykonać, zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, 

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy  od ich stosowania.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają być nowe, spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 

parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych, będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one 

określone parametry. Koszty przeprowadzanych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich 

częstotliwość określą specyfikacje techniczne. 
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Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji inwestycji. Dla potrzeb zapewnienia współpracy  

z Wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych robót budowlanych oraz dokonania odbiorów, 

Zamawiający przewiduje ustanowienie Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję Inspektora Nadzoru według 

prawa budowlanego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień Umowy. 

Kontroli Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu (IK), w formie pisemnego zatwierdzania przez Zamawiającego  

i IK, będą w szczególności poddane: 

− rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku o pozwolenie 

na budowę oraz wykonawczym - przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wykonanie robót 

budowlanych oraz przed wykonaniem projektów szczegółowych i warsztatowych i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, funkcjonalności, zapisami SIWZ oraz warunkami Umowy, 

− stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych  

i specyfikacjach technicznych, 

− sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

budowlanymi i wykonawczymi, Programem Funkcjonalno-Użytkowym i Umową.  

 

2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH  
i WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 

Zamawiający wymaga, aby: 

 projektowane elementy konstrukcyjne obiektów, miały zapewnioną trwałość, nie mniejszą niż 50 lat, 

 sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie zastosowanych materiałów, miały zapewnioną trwałość 

w okresie nie krótszym niż 30 lat, 

 osprzęt i przybory instalacyjne miały zapewnioną trwałość w okresie co najmniej 15 lat.  

 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWYCH 

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, zakwalifikowano następująco: 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych 

 

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę, obejmuje w szczególności: 

- Opracowanie kompletnego Projektu architektoniczno-budowlanego  
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- Opracowanie projektów wykonawczych i warsztatowych dla wszystkich niezbędnych branż spełniające 

wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony 

środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadające wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia. 

- Opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robót. 

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

Projekt budowlany powinien spełniać wszystkie wymaganie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany, w zakresie i stopniu 

dokładności, niezbędnym do realizacji robót budowlanych. 

Projekty wykonawcze oraz warsztatowe, należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania 

oraz oznaczenia graficzne i literowe, określone w obowiązujących normach.  

 

Projekt budowlany należy wykonać w min. 6-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice 

graficznej, oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w 

min. 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w formacie PDF i dodatkowo w 

formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format 

XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły). Podstawę, do wykorzystania projektów do 

celów budowlanych, będą stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków, w formacie papierowym. 

 

Projekty wykonawcze należy wykonać w min. 3 egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice 

graficznej, oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w 

min. 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w formacie PDF i dodatkowo w 

formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format 

XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły). Podstawę, do wykorzystania projektów do 

celów budowlanych, będą stanowić jedynie wydruki tekstów i rysunków, w formacie papierowym. 

 

Wykonawca skompletuje, wymagane prawem budowlanym, dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia 

na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie.  

Dokumentacje Projektowe, mają uwzględniać ekstremalne warunki, jakie mogą wystąpić w okresie 

eksploatacji Zakładu, a także podczas wykonywania robót budowlanych, obejmując rozwiązania techniczne 

budynków i budowli, wyposażenie technologiczne i pomocnicze, stosowane w określonych warunkach 

klimatycznych, metody budowlane, maszyny i urządzenia zastosowane w trakcie budowy. 

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwiązania technologiczne, architektoniczne, techniczne  

i komunikacyjne, mają zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy przyszłej załogi oraz zapewnić 

wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. 

Dokumentacje Projektowe wymagają stosownych protokołów odbioru ze strony Inżyniera Kontraktu. Celem 

odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania prac, zgodnie z zapisami umowy. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca, na piśmie przedkładając Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu, 
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do oceny i przyjęcia, daną Dokumentację Projektową. Odbiór bez uwag lub nie wniesienie uwag w ciągu 7 dni 

roboczych, jest potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z: postanowieniami Zamówienia, zasadami wiedzy 

technicznej i wymaganiami Ustawy – Prawo budowlane. Proces odbioru będzie obejmować w szczególności: 

− sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletności i zawartości, 

− sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z decyzją - pozwolenie na budowę, 

zapisami SIWZ, uzgodnieniami i decyzjami wydanymi przez inne jednostki, zobowiązane do udziału w 

procesie inwestycyjnym. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że będzie do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu 

Zgłaszania Wad. W razie konieczności (problemy eksploatacyjne, wynikające ze złego zaprojektowania) 

zapewni również bezpłatny nadzór autorski do końca ww. okresu. 

Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu 

wady/usterka ma obowiązek usunąć zgłoszoną wadę/usterkę aż do momentu osiągnięcia właściwego stanu. 

 
 

2.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego (WZ), zakwalifikowano następująco: 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Wykonawca, jest zobowiązany, do technicznego zabezpieczenia istniejących/realizowanych obiektów 

budowlanych oraz fragmentów sieci na terenie prowadzonych robót , stanowiących istniejące uzbrojenie 

terenu, w sposób bezwzględnie chroniący je przed uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robót , jak i 

budowy projektowanych obiektów, uzbrojenia terenu, odbudowy nawierzchni drogowej oraz zabezpieczenia 

roślinności zlokalizowanej w pobliżu prac budowlano-montażowych. 

 

2.4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI 
I WYKOŃCZENIA 

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, zakwalifikowano następująco: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i  wodnej 

45222000-9 
Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei 
podziemnej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Ustalenia, zawarte w niniejszych WZ, dotyczą wymagań w stosunku do rozwiązań architektoniczno 

-konstrukcyjnych, które determinują, także rozwiązania wykończeniowe. Ustalenia dotyczą robót betonowych, 

żelbetowych, stalowych, murowych w tym robót montażowych oraz robót wykończeniowych, w ramach 

inwestycji „Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej 
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Woli II Etap realizacji”. W zakresie prac projektowych towarzyszących, Wykonawca opracuje i przedłoży 

Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu, do zatwierdzenia, nw. projekty wykonawcze, uzupełniające zakres 

projektowy zamówienia , w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych: 

− projekt zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu na czas robót, 

− projekt rusztowań, 

− projekt organizacji i technologii robót montażowych, 

− projekty warsztatowe elementów konstrukcji budowli, 

− inne projekty. 

 
Na terenie placu dojrzewania kompostu B10 należy zaprojektować wiatę w konstrukcji betonowo – stalowej,  

z wydzielonymi (poprzecznymi ścianami) czterema boksami; z przykryciem jednospadowym,  

z pokryciem z blachy stalowej trapezowej cynkowanej i powlekanej dwustronnie zgodnie z klasa korozyjności 

środowiska.  Dodatkowo należy dostarczyć ścianę betonową w jednym z boksów o wymiarach min. 9x3m 

(długość x wysokość) z bloków betonowych. 

Konstrukcja w postaci ram jednospadowych posadowionych na betonowych ścianach wykonanych z 

systemowych bloków betonowych (tzw. legobloków), układanych „jeden na drugim” co będzie stanowić 

sumaryczną wysokość  3,0m. Rozpiętość ram 10 m. Grubości powłoki malarskiej blachy pokrycia należy dobrać 

odpowiednio do klasy korozyjności środowiska deklarowanej dla tego obiektu ale nie mniej niż 220 mikromów. 

Wjazd do wiaty od strony południowej.  

Odprowadzenie wód opadowych z dachu wiaty do kanalizacji deszczowej poprzez system orynnowania 

wykonany z rynien i rur stalowych ocynkowanych i powlekanych. 

Wymiary wiaty: 40 m x 10 m. 

Wysokość użytkowa wiaty: 6,0 m.  

Wiata zajmuje powierzchnię około 400 m2. 

Ścieki z placu pod wiatą, zostaną odprowadzone systemem odwodnienia liniowego do systemu kanalizacji 

ścieków technologicznych, przez przejścia  uformowane w blokach betonowych w tylnie ścianie  wiaty, dla 

każdego boksu. 

 

2.4.1.1. Rozbudowa i przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wód opadowych 
czystych. 

Wody opadowe z dachów projektowanego obiektu należy odprowadzić  do zewnętrznej zakładowej instalacji 

kanalizacyjnej wód opadowych... Podłączenia rur spustowych obiektów do najbliższych studzienek 

kanalizacyjnych zaprojektowaćz rur kanalizacyjnych PVC. Na załamaniach trasy kanalizacji zaprojektować 

studzienki rewizyjne betonowe, o ile wystapią Wody opadowe z dachów obiektów jako „umownie czyste”, 

odprowadzane będą docelowo do zbiornika podziemnego M11, w celu wykorzystywanie jej do celów 

technologicznych. 
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2.4.1.2. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy będą spełniać wymagania techniczne określone  

w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 

16.04.2004r. (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881 z poźn. zm.). Każda partia wyrobów budowlanych przeznaczona do 

wbudowania będzie dokumentowana przez Wykonawcę - właściwym certyfikatem zgodności z dokumentem 

odniesienia oraz deklaracją zgodności z dokumentem odniesienia (Polska Norma lub aprobata techniczna lub 

równoważne), wydaną przez producenta. 

Do wykonania robót, będących przedmiotem niniejszych WZ, należy stosować przede wszystkim nw. wyroby 

budowlane. 

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów budowlanych i izolacyjnych nie gorszych niż wymienione 

poniżej. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych Wymagań Zamawiającego, należy stosować sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu sprzęt budowlany. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WZ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera Kontraktu (IK). Wykonawca dostarczy także IK, kopie 

aktualnych dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

Konstrukcje i wyroby gotowe, przed wysyłką z wytwórni, mają być protokolarnie odebrane przez Wykonawcę, 

w obecności producenta lub wykonawcy montażu. Metoda montażu konstrukcji, ma być określona  

w projekcie montażu, na podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego sprzętu 

i doświadczenia Wykonawcy, z zastosowaniem środków zapewniających stateczność, w każdej fazie montażu 

oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Odbiór końcowy konstrukcji ma 

obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy 

wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami norm.  

Malowanie konstrukcji stalowych, można wykonywać po całkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich 

elementów konstrukcyjnych, należy przed tym zaokrąglić ostre krawędzie, zeszlifować spoiny i odpryski 

spawalnicze. Roboty malarskie mają być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C  

(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż + 22°C. 

Wymaga się oczyszczenia wszystkich powierzchni stalowych przed wykonaniem powłok malarskich do stopnia 

czystości min. Sa 2,5.  

Zamawiający nie dopuszcza nanoszenia zabezpieczających powłok malarskich przy użyciu pędzla, jedynym 

odstępstwem jest nanoszenie poprawek po zamontowaniu konstrukcji w celu odtworzenia powłok 

zabezpieczających poprzez min. dwukrotne malowanie „ręczne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wyrobów budowlanych zgodnie  

z warunkami określonymi w dokumentach odniesienia. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki 
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techniczne do kontroli jakości robót, na terenie i poza terenem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 

przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia, przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane. Wyniki badań Wykonawca przekazuje do akceptacji IK, w trybie określonym ustawą 

Prawo Budowlane oraz Umową. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie  

z wytycznymi niniejszego PFU oraz dokumentów odniesienia dla wyrobów budowlanych i systemów 

technologicznych. 

Roboty opisane w niniejszych PFU, wymagają odbiorów ze strony IK i Zamawiającego. Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  

i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą budowy. Odbiór bez uwag jest 

potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami zawartymi w niniejszymi 

PFU oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. Proces odbioru ma obejmować w szczególności: 

− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy, w zakresie kompletności i  uzyskanych 

wyników badań oraz pomiarów kontrolnych, 

− sprawdzenie robót pomiarowych pod względem zgodności z dokumentacją projektową, 

− sprawdzenie wykonanych robót budowlanych. 

 

2.5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE W ODNIESIENIU DO INSTALACJI 

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, zakwalifikowano następująco: 

 

Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego dotyczą wykonania i  odbioru robót 

polegających na przebudowie i/lub przyłączeniu, w odniesieniu do: 

 sieci kanalizacji deszczowej, 

 sieci elektrycznej, w tym: 

− linii napowietrznych i/lub kablowych i NN, 

Wykonawca zaprojektuje i wykona, wszystkie wymagane podłączenia do instalacji II ETAPU inwestycji.  

W przypadku kolizji planowanej inwestycji, z istniejącym uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje i wykona 

uzbrojenie, dostosowując je do nowej zabudowy. Przebudowę istniejącego uzbrojenia, należy wykonać,  

w oparciu o obowiązujące przepisy oraz warunki właścicieli poszczególnych sieci. Wykonawca uzyska wszelkie 

warunki, pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w celu właściwego wykonania zakresu umowy.  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

  

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
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Teren inwestycji uzbrojony jest m.in. w sieci: 

− wodociągową: socjalną i przemysłową, 

− kanalizację ogólnospławną, 

− teletechniczną, 

− ciepłowniczą. 

 

2.5.1. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań technicznych 

 

2.5.1.1. Sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej 

Woda deszczowa z dachu wiaty będzie odprowadzana do zaprojektowanych i wykonanych w I Etapie 

zbiorników poprzez instalacje kanalizacji wód opadowych czystych. Przewiduje się odprowadzenie wody 

deszczowej, z dachu budynku - za pomocą rynien i rur spustowych. 

Rury spustowe w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne zabezpieczyć odbojami. Poniżej 

powierzchni gruntu zastosować do pierwszej studzienki rury i kształtki PCV. Na podejściach pod rury spustowe 

zastosować rewizje czyszczakowe. Przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur żywicznych zbrojonych 

włóknem szklanym, układanych na podsypce. Na załamaniach stosować studnie rewizyjne betonowe. Kinety 

studni mają być szczelne, z betonu hydroszczelnego, kręgi betonowe łączone na uszczelkę. Zastosować wpusty 

drogowe betonowe z kratą żeliwną. Przyłącza i sieci wykonać zgodnie z warunkami odbioru wód deszczowych.  

 

2.5.1.2. Instalacje elektryczne 

Zasilanie podstawowe obiektu 230/400V. Dostawa mocy dla potrzeb projektowanej inwestycji odbywać się 

będzie z zestawu siłowego zainstalowanego na tylniej scianie wiaty B11, kablem YAKY 5x16.   

Dla obiektu należy  przewidziano rozdzielnie natynkową IP 54 . Zestawy rozdzielcze wyposażone będą, w 

stosowną aparaturę zabezpieczającą, łączeniową oraz w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.  

Zamawiający wymaga aby w obiekcie Wykonawca zamontował przynajmniej jeden zestaw gniazd 

remontowych (1x400 V 32A + 2x230 V, z włącznikiem 0-1). Miejsce montażu należy uzgodnić na etapie 

opracowywania projektu. Gniazdo remontowe dostosować do środowiska panującego na danym obiekcie. 

 Z rozdzielnicy natynkowej zasilić :: 

− instalacji oświetleniowych i gniazd wtyczkowych ogólnych, 

zestaw gniazd remontowych .Wyposażenie obiektu w instalacje - Obiekt należy wyposażyć w następujące 

instalacje: 

− instalacja oświetleniowa,  wykonać przewodem YDY przekrojami wg obliczeń, oprawy do świetlówek 

szczelne (szczegółowy dobór opraw - na etapie projektowania). 

Oprawy należy rozmieścić w miejscach zapewniających dostęp eksploatacyjny dla konserwacji, czyszczenia 

lamp oraz łatwej wymiany źródeł światła.  
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Instalacja gniazd wtyczkowych - obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia wykonać przewodami 

YDYp i YDY natynkowo w rurce RVS . Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym. 

Uziemienia i połączenia wyrównawcze - obiekt wyposażony będzie w główny przewód uziemiający, do którego 

należy podłączyć: 

− zaciski ochronne PE w rozdzielnicach, 

− przewody wyrównawcze główne, 

− metalowe instalacje w budynku, 

− Ochrona przeciwporażeniowa - obowiązujący system ochrony: 

− ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania uzupełnienie stanowić będą 

wyłączniki różnicowoprądowe, 

− ochrona przed dotykiem bezpośrednim (uzupełniająca) - wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. 

Instalacja odgromowa - Obiekt podlega  ochronie odgromowej. Elementy instalacji odgromowej: 

− zwody poziome niskie z drutu stalowego ocynk (podłączyć wszystkie metalowe elementy), 

− przewody odprowadzające z drutu stalowego ocynk lub stali ze złączami kontrolnymi, 

− uziom otokowy z taśmy stalowej ocynk lub uziom fundamentowy. 

 

2.6. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wymaga się, aby wszystkie materiały posiadały Aprobatę Techniczną, Deklaracje zgodności Producenta z 

normą lub Aprobatą Techniczną oraz Atest Higieniczny. W oznaczonym czasie wg. zapisów umowy i PFU przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania 

materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji, należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWiOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

 
 

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

3.1. STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz 

prowadzenia i ukończenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem 

i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
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projektowania i prowadzenia Robot. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe 

uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

terenu budowy, biur, magazynów oraz na maszynach i pojazdach. 

Składowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami. 

 

3.2. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO 

Wymaga się, aby Wykonawca wykonywał Roboty zgodnie z Zamówieniem oraz poleceniami Zamawiającego 

oraz Inżyniera Kontraktu. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone 

Materiały i Urządzenia będą zgodne z Zamówieniem oraz dokumentacją projektową wykonaną przez 

Wykonawcę. Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami 

Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu 

ma natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania  

i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania 

dokumentacji projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie weryfikacji lub/i 

uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej 

dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Dokonanie weryfikacji lub/i 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, który odmówi 

zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy. 
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W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie  

i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji  

i urządzeń do rozruchu i przeprowadzenia prób odbiorowych. 

 

3.3. ZGODNOŚĆ PROJEKTU I ROBÓT Z NORMAMI 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajów UE, 

które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 

innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią  

i wymaganiami tych Norm. 

W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten fakt 

przed Zamawiającym i uzyska pisemną zgodę od Zamawiającego. Szczegółowa lista Polskich Norm jest 

dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). 

 

3.4. PRAWO DOSTĘPU DO TERENU ROBÓT 

Zamawiający w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przejęcia terenu budowy, 

przekaże Wykonawcy teren robót. Wykonawca po przejęciu terenu robót ponosi pełną odpowiedzialność za 

teren i znajdujące się na nim maszyny, urządzenia, obiekty. Po przekazaniu terenu robót Zamawiający  

i Inżynier Kontraktu mają prawo do wstępu na plac budowy o każdej porze.  

 

3.5. BUDOWA ZAPLECZA BUDOWLANEGO 

Zaplecze budowlane (jeśli okaże się niezbędne) ma spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Zaplecze ma być zlokalizowane na Terenie Budowy. Koszt zaplecza należy uwzględnić w cenie Oferty. 

Wykonawca ma zabezpieczyć zaplecze w odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz zapewnić odpowiednio częsty wywóz 

nieczystości. Toalety mają być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek własny. Wykonawca poniesie 

wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii 

elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Koszty z tym związane Wykonawca 

będzie regulował z właścicielami sieci.  

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę Terenu Robót. 

 

3.6. TYCZENIE I SPRAWDZANIE TERENU BUDOWY 

Tymczasowe punkty niwelacyjne mają być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie Terenu Budowy. 

W miarę postępu Robót punkty niwelacyjne mają być okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartości 

głównej rzędnej niwelacyjnej. Tymczasowe punkty niwelacyjne mają być usytuowane poza obszarem 

prowadzenia Robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sporządzenie dokładnej dokumentacji Terenu 

Robót, przedstawiającej usytuowanie istniejących konstrukcji i cechy charakterystyczne. Wykonawca ponosi 

http://www.pkn.com.pl/
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odpowiedzialność za dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę kompletności uzyskanych informacji. 

Wykonawca ma sprawdzić i potwierdzić usytuowanie głównej rzędnej niwelacyjnej względem istniejących 

elementów Terenu Robót oraz w stosunku do wszystkich poziomów podanych na rysunkach i wszystkich 

rysunkach udostępnionych do wiadomości, które wskaże Zamawiający. Wykonawca ma ustalić tymczasowe 

punkty niwelacyjne, jakich będzie potrzebował podczas prowadzenia Robót. Do obowiązków Wykonawcy 

będzie należało zachowanie zarówno głównej rzędnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktów 

niwelacyjnych. 

 

 

3.7. ZABEZPIECZENIA I CZYSTOŚĆ TERENU BUDOWY 

Teren Budowy należy utrzymywać w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy nie mogą być 

usuwane w sposób dowolny. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów przed ich 

zasypaniem. 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Inżynier zatrudni 

stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami  

w czasie trwania Zamówienia. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub 

baraków z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne. Koszty wywozu i opłaty za przyjęcie odpadów do 

Zakładu będzie ponosił Wykonawca. 

 

3.8. ISTNIEJĄCE INSTALACJE DOPROWADZENIA MEDIÓW 

W przypadku, gdy wykonywane będą prace, które mogą mieć wpływ na istniejące instalacje podziemne, 

Wykonawca ma skontaktować się z  Wykonawcą Etapu I i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas 

trwania Robót. 

Wymaga się, aby pod nadzorem Zamawiającego, Wykonawca z góry ustalił lokalizację wszystkich głównych 

sieci i instalacji doprowadzających media, narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót. 

Wykonawca ma wykonać wykopy próbne w miejscach, w których nie można uzyskać informacji  

z istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezależnie od sprawdzenia 

lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań w celu wyjaśnienia 

stanu tych głównych instalacji, które mogą kolidować z elementami Robót Stałych, tam gdzie nie zostało to 

pokazane na mapie do celów projektowych. W razie powstawania konfliktów Zamawiający rozważy możliwość 

wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejącej instalacji doprowadzającej media. 

Wczesne sprawdzenie wyżej wymienionych instalacji jest bardzo istotne dla umożliwienia wykonania takiego 

przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów kolidują  

z elementami wykonanymi, przemieszczenie ich trasy ma zostać szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu ich 

w trakcie wykonywania Robót. Zmiany trasy systemu odwodnienia mają być wprowadzone przez Wykonawcę, 

natomiast zmiany tras pozostałych instalacji przez instytucje odpowiedzialne za nie, chyba że one same wyrażą 

zgodę na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawcę. Zamawiający będzie koordynował wyżej wymienione 
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prace oraz wyda szczegółowe instrukcje dotyczące każdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy ma 

pokryć Wykonawca. Wymaga się, aby Wykonawca przedsięwziął stosowne środki ostrożności, mające na celu 

zapobieżenie uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media i ich podłączeń do 

budynków. Zapewniona ma być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji doprowadzających 

podłączenia mediów, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą w inny sposób narażone  

w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy udzielić pomocy pracownikom 

obsługi w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca ma przedsięwziąć środki 

ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące maszyny i sprzęt rurociągów lub podpór  

w przypadku rurociągów nadziemnych bądź napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych. 

Maszyny nie mogą pracować zbyt blisko napowietrznych przewodów wysokiego napięcia, w związku z czym  

w przypadku wykonywania przejść pod wyżej wymienionymi liniami Wykonawca ma podjąć odpowiednie kroki 

zabezpieczające w porozumieniu z Zamawiającym oraz Zakładem Energetycznym. Dokumenty dotyczące 

istniejących i przemieszczonych instalacji mają być przechowywane do wglądu dla pracowników obsługi. 

 

3.9. OCHRONA PRZED HAŁASEM 

Hałas należy utrzymywać na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie jak najmniej 

głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne mają być wyposażone w tłumiki. W normalnych warunkach, maszyn 

nie należy używać w nocy, podczas weekendów, ani w dni świąt publicznych, z wyjątkiem pomp 

przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które mają być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.  

 
3.10. BEZPIECZEŃSTWO W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ 

Obiekty i urządzenia z nimi związane należy wykonywać i projektować w taki sposób, aby obciążenia mogące 

na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziło do: 

− zniszczenia całości lub części budynku, 

− przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

− uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 

− zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów ma spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz 

stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany 

graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa 

ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego mienia lub 

wyposażenia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 

użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji nie mogą wystąpić: 

− lokalne uszkodzenia; w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, 

trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej części budynku lub instalacji, 
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− odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 

użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 

konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

− drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 

przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie  

z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 

dotyczącym projektowania i obliczania. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla 

bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

 

3.11. BIURO WYKONAWCY 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na terenie inwestycji, na podstawie wykonanego przez siebie projektu, 

który ma uzyskać akceptację Zamawiającego.  

 

3.12. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Materiały budowlane, stosowane w trakcie wykonywania Robót, mają spełniać wymagania przepisów Kraju,  

a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie  

z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881  

z późn. zm.) i posiadają wymagane parametry poświadczone świadectwami jakości dla dostarczanej partii 

materiałów budowlanych oraz stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia i inne 

jeżeli wymagane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość dla 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym. 

Wykonawca zapewni właściwy transport, składowanie i zabezpieczenie materiałów na Placu Budowy. 

Przy wykonywaniu Robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania określone w przepisach 

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

 wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami: 

− wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
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− dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z 

aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją podaną wyżej, mających 

istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływ na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 

zasad sztuki budowlanej, 

 wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

 wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są 

wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej w fazie projektu 

budowlanego lub uzgodnionej z jednostką projektową, dla których dostawca wydał oświadczenie 

wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 

normami. Każda partia materiałów, dla których wymagany jest atest musi być dostarczona na budowę z 

takim dokumentem. Materiały posiadające atest mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli jakość 

materiału zostanie zakwestionowana jako niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, to takie materiały 

lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

3.13. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót ma odpowiadać pod względem typów  

i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt ma być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Wymaganiach i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Zamówieniu. 

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 Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia, 

zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

 

3.14. TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach  

i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia, na polecenie Zamawiającego, będą usunięte  

z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku 

zniszczenia drogi, sposób ewentualnego odtworzenia/naprawy oraz jego termin uzgodni z administratorem 

drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt. 

 

3.15. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz budowlano - montażowych 

zgodnie z: 

− przepisami polskiego Prawa Budowlanego według stanu na dzień realizacji prac, w brzmieniu 

wynikającym z publikacji aktów prawnych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim, 

− Polskich Norm według stanu obowiązującego na dzień realizacji prac według listy Polskich Norm 

opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny, 

− Norm Europejskich, 

− Norm branżowych. 

W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót 

budowlano - montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji obowiązującej  

w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca zapewnia, że podczas realizacji Robót będzie przestrzegać praw patentowych należących do osób 

trzecich. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera Kontraktu o fakcie zamiaru wykorzystania praw 

patentowych należących do osób trzecich przed ich wykorzystaniem. Powiadomienie Inżyniera Kontraktu ma 

nastąpić w formie pisemnej wraz z załączeniem dokumentacji patentu oraz stosownej umowy, zezwalającej 

Wykonawcy na wykorzystanie tego patentu. 

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach Robót należy wykonywać według: 

− „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” Instytutu Techniki Budowlanej, 

− „Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Ośrodka Badawczo- Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej Instal, 

− wymagań technicznych zalecanych przez inne organizacje branżowe, stosownie do rodzaju robót, 
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− w zakresie wymagań ogólnych dla robót drogowych wszelkie roboty należy realizować według 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych 

„Wymagania ogólne (D - M - 00.00.00)” z wyłączeniem punktu dotyczącego podstawy płatności, 

− w zakresie wymagań ogólnych dla robót budowlanych wszelkie roboty należy wykonywać według 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych „Wymagania ogólne” opracowanej 

przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z o.o. z 

wyłączeniem punktu dotyczącego podstawy płatności. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia Placu Budowy i własności Zamawiającego przed wszelkimi 

uszkodzeniami związanymi z prowadzeniem przez niego prac. W razie spowodowania uszkodzeń Wykonawca 

jest obowiązany do ich natychmiastowego usunięcia na własny koszt. Niedopełnienie tego obowiązku przez 

Wykonawcę spowoduje zlecenie przez Zamawiającego zastępczego wykonania naprawy uszkodzeń innemu 

podmiotowi i obciążenie Wykonawcy kosztami naprawy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Zamówieniem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU. 

 

3.16. SPRAWOZDAWCZOŚĆ, DOKUMENTACJA ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego o stanie realizacji 

zamówienia poprzez raporty bieżące w miarę postępu prac i miesięczne. W uzasadnionych przypadkach 

również na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma przedstawić raport specjalny w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Wszystkie materiały mają być opracowane w postaci elektronicznej i pisemnej. 

Zamawiający przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zatwierdzi formularze potrzebne do prowadzenia 

dokumentacji Robót (np. Prośba o informację, Karta zmian). 

Forma i treść wymienionych formularzy zostanie opracowana przez Zamawiającego i przedstawiona do 

akceptacji Inżynierowi Kontraktu. 

Opracowane formularze będą wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnień oraz wprowadzania 

zmian związanych z prowadzeniem robót. Formularze dokumentacji robót będą podstawą korespondencji 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 

3.17. SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Program zapewnienia jakości (PZJ): 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżynierowi Kontraktu 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie Robót zgodnie z PFU, Warunkami Umowy 

oraz poleceniami i ustaleniami wskazanymi przez Inżyniera Kontraktu. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał: 

 Część ogólną, opisującą: 
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− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza podzlecić wykonywanie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

− personel odpowiedzialny za wykonanie 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 dostawy materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu. 

 
3.18. 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 jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 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 warunkach wykonania i odbioru robót. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w warunkach wykonania i odbioru 
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robót, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Zamówieniem. 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 Kontraktu 

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. 

System kontroli jakości ma pozostawać w zgodzie z odpowiednimi postanowieniami ISO 9000. 

Wszystkie wyniki wewnętrznej kontroli jakości Wykonawcy mają być udostępniane przedstawicielowi Inżyniera 

na każde życzenie. 

Wszelkie niezgodności z przepisami mają być zgłaszane Inżynierowi wraz z propozycjami rozwiązania 

problemu. 

Wykonawca zobowiązany jest współpracować w zakresie wszystkich kontroli prowadzonych lub 

organizowanych przez przedstawiciela Inżyniera. 

Inżynier posiada pełny dostęp do systemu dokumentacji i może bez powiadomienia zlecić audyt jakości.
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1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz.U. z 1994 r., Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.,  

Nr 80 poz. 717 z późn. zm), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989 r., Nr 30 poz. 163 

z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 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 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 

2001 r. Nr 138 poz. 1554), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. z 2012 r. poz. 462), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83 z poz. 578 z poźn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627  

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313  

z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  (Dz.U. z 2011 r. Nr 291 poz. 1714), 

 Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352), 
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 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. z 

2001 r. Nr 38 poz. 455), 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881  

z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 

463), 

 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.  

z 2001 r. Nr 112 poz. 1206), 

 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 r. Nr 109 poz. 

719), 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81 poz. 351  

z późn. zm.), 

 Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981  

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14 poz. 60 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie RM z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2002 r. Nr 120 poz. 1021 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U.  

z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz. 964), 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 r.  

Nr 177 poz. 1729), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 43 

poz. 430 z późn. zm.), 

 Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 r. Nr 249 poz. 2497 z późn. zm.). 

 

PN-EN-ISO 6946* Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-ISO 9836* Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych. 

PN-B-01029* Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.  

PN-82/N-01616   Rysunek techniczny. Linie rysunkowe. 
PN-70/B-01025 Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

budowlanych. 
PN-B-01030*   Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych.  
PN-ISO 2594*   Rysunek budowlany. Metody rzutowania. 
PN-EN-ISO 7519* Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Ogólne zasady przedstawiania na 

rysunkach zestawieniowych.  
PN-ISO 7518* Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawienie 

rozbiórki i przebudowy. 
PN-86/B-02480*  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452*  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481*  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050*   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-91/B-06716*  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-B-11111* Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanki. 
PN-B-11113*   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-EN-932-1*   Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
PN-B-0248*   Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12*  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-81/B-10725*  Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-78/C-89067*  Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/C-89015*  Rury poliuretanowe. Metody badań. 
BN-74/6366-03*  Rury polietylenowe. Wymiary. 
BN-80/6366-04*  Rury polietylenowe. Wymagania techniczne. 
BN-86/8971-08*  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
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PN-79/H-74244*  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-84/H-74220*  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 
PN-68/H-74302*  Rurociągi i armatura. Śruby dwustronne do połączeń kołnierzowych. 
PN-ISO 7005-1*   Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe. 
PN-85/M-74242* Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję  

i żaroodpornej. (Poprawki BI 9/86 poz. 75, BI 11/88 poz. 123, PN-85/H-74242 
zmiana 2) 

PN-ISO 1127* Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostkę długości. 

PN-ISO 1127* Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostkę długości. 

PN-ISO 4200* Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na 
jednostkę długości. 

PN-ISO 5252*   Rury stalowe. System tolerancji. 
PN-ISO 3545-1* Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
PN-ISO 3545-3* Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
PN-84/H-74220*  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 
PN-92/M-74001*  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
PN-85/M-74242* Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję  

i żaroodpornej. (Poprawki BI 9/86 poz. 75, BI 11/88 poz. 123, PN-85/H-74242 
zmiana 2) 

PN-ISO 1127* Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostkę długości. 

PN-ISO 1127* Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 
jednostkę długości. 

PN-ISO 4200* Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary i masy na 
jednostkę długości. 

PN-ISO 5252*   Rury stalowe. System tolerancji. 
PN-ISO 3545-1* Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
PN-ISO 3545-3* Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 
 
 
PN-76/E-05125*         Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
PN-74/E-06401*    Elektroenergetyczne linie  kablowe.  Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 

do 60 kV. Ogólne wymagania i badania.  
PN-76/E-90301*    Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV.  
PN-IEC 61024-1*            Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-91/E-05009/01*       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  

i wymagania podstawowe.  
PN-91/E-05009/02*        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia. 
PN-91/E-05009/03*       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk.  
PN-92/E-05009/41*       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-91/E-05009/43*       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
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PN-92/E-05009/54*      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-85/B-01085*  Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  
PN-80/C-89205*  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
BN-73/3725-16*  Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). 
BN-74/3233-17*  Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
PN-63/B-06251*    Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne. 
PN-90/M-47850*          Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.  
PN-B-19701*   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
PN-89/B-30016*           Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami). 
PN-EN 934-2*    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje  

i wymagania. 
PN-86/B-06712*          Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-73/B-06281*          Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
PN-91/B-01813* Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-82/H-93215*  Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-89/H-84023/06*  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
PN-89/B-32250*           Woda. 
PN-80/M-47340.20*     Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-62/B-10144*  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 206-1*              Beton, Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12350*             Badania mieszanki betonowej. 
PN-EN 12390*            Badania betonu. 
PN-EN 12504*            Badania betonu w konstrukcjach. 
PN-EN 12636*   Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
PN-B-03002*   Konstrukcje murowane niezbrojone. 
PN-78/M-4790*  Rusztowania stojące metalowe robocze. 
PN-90/B-14501*           Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-12050*       Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
PN-EN 934-2* Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje  

i wymagania. 
PN-79/B-06711*           Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10024* Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  

z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

PN-88/B-06250*        Beton zwykły. 
PN-B-12061*   Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.  
PN-68/B-10020*           Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-10121* Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych. Wymagania  

i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-68/B-10020*  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-97/B-12011*  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-97/B-12006*  Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych.  
PN-97/B-12002*  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
PN-72/B-10122*  Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-10121* Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  
PN-97/B-12058*           Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne. 
PN-65/B-10101*  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.   Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-69/B-10260*  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-99/B-20130*           Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty styropianowe (PS-E). 
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PN-97/B-10106*  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-62/B-10144*  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-78/M-4790*            Rusztowania stojące metalowe robocze. 
PN-61/B-10245* Roboty blacharskie budowlane, z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-72/B-10122*  Roboty okładzinowe. Suche tynki, Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501*           Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-12050*       Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
PN-EN 934-2* Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje  

i wymagania.  
PN-79/B-06711*  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-91/B-01813* Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.  
PN-69/B-10260*  Izolacje bitumiczne. Wymagania, badania przy odbiorze. 
PN-B-24620*   Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-91/B-27618* Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej, z tkaniny 

szklonej i welonu szklanego.  
PN-B-10106*   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  
PN-B-30042*   Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.  
PN-88/B-06250*           Beton zwykły. 
PN-B-12061*       Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki elewacyjne.  
PN-68/B-10020*          Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100*          Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280*         Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi.  
PN-75/B-10121*         Okładziny z płytek ściennych, ceramicznych, szkliwionych. Wymagania  

i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-63/B-06251*          Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne. 
PN-74/B-06262*          Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 
PN-B-19701*       Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
PN-EN 934-2*    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do betonu. Definicje  

i wymagania. 
PN-86/B-06712*          Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-73/B-06281*          Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
PN-88/B-06250*  Beton zwykły. 
PN-91/B-01813*         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-89/B-32250*           Woda. 
PN-80/M-47340.20*     Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-06200*     Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 
PN-EN 12636*     Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 
PN-B-03002*       Konstrukcje murowane niezbrojone. 
PN-78/M-4790*            Rusztowania stojące metalowe robocze. 
PN-90/B-14501*          Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 934-2*    Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje  

i wymagania.  
PN-91/B-01813*         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.  
PN-63/B-06201*     Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 

zimno. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-03215*       Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami, projektowanie i wykonanie.  
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PN-84/B-03230*         Lekkie ściany osłonowe i przykrycia dachowe. Obliczenia statyczne  
i projektowanie.  

PN-71/H-97053*          Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
. 
PN-EN25817* PN-ISO5817*  Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości 

według niezgodności spawalniczych.  
PN-H-97051* (PN-70/H-97051*) Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne.  
PN-ISO 5261*              Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych. 
PN-ISO 10005*            Zarządzanie jakością. Wytyczne planów jakości. 
.  
PN-88/B-06250*            Beton zwykły. 
PN-86/B-06712*            Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-32250*            Woda. 
PN-B-19701*         Cement klasy 32,5. 
PN-91/B-06716*            Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  
PN-88/B-06250*            Dodatki do betonów. 
.  
EN 12620*            Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1338*         Betonowa kostka brukowa.  

 

*lub równoważne 

oraz inne normy techniczne PN zgodnie z Ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002r. 

 

 

 

2. ZAŁĄCZNIKI: 

1. Projekt Zagospodarowania terenu. 

 


