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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
DLA INWESTYCJI: 

POD NAZWĄ 
MURAWY I TRAWY BOGACTWEM BIORÓŻNORODNOŚCI GMINY GOGOLIN 

 

 
 

Adres obiektu budowlanego: 
Gogolin ul. Powstańców  działka nr 206/2,210,263 km.3, województwo opolskie, 

powiat krapkowicki, gmina Gogolin 
 

 
Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót: 

 
CPV:45000000-7 Roboty budowlane 

CPV:45112730-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych                                
i rekreacyjnych. 

CPV:45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 
CPV:45212000-6 Roboty  budowlane w zakresie budowy  wypoczynkowych 

obiektów 
 

 
Nazwa i adres Inwestora: 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6 

 
           Opracował: 

mgr inż. Radosław Delinowski 

 

Obrowiec, grudzień 2018 r. 
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I. Część opisowa: 
I.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
 
1)Lokalizacja i zagospodarowanie terenu: 
Obiekt  będzie zlokalizowany w Gogolinie przy ul. Powstańców, działka nr 206/2, 210, 263. 
Teren opracowania stanowi ważny i cenny element przyrodniczy w strukturze 
urbanistycznej miasta Gogolina. Całość terenu zawiera się w graniach administracyjnych 
miasta Gogolin. Obecnie część terenu tj.: działka 206/2 (stanowiąca własność Gminy 
Gogolin) jest zagospodarowana pod tor do jazdy quadami. Tor został zlokalizowany                 
w śladzie starych dróg dojazdowych i technicznych nieczynnego wyrobiska. Działka 206/2 
zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi w większości nieużytek (94% jej 
powierzchni), a w nieznacznej części grunt orny (6% jej powierzchni).W granicach 
analizowanego terenu nie występują udokumentowane i zarejestrowane złoża kopalin, 
obszary górnicze lub tereny górnicze. Teren opracowania objęty jest ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej 
w Gogolinie  nr LII/428/2018 z dnia 13.06.2018r. Zgodnie z ustaleniami mpzp analizowany 
teren  w części działki nr 206/2 posiada przeznaczenie: 8ZP – tereny zieleni urządzonej i 2Z 
– tereny zieleni nieurządzonej,2KP-tereny parkingów publicznych, działka 210-2KP-tereny 
parkingów publicznych, działka 263-KDL-tereny dróg publicznych klasy L. Teren 
przeznaczony pod inwestycje nie posiada żadnego uzbrojenie terenu oraz nie jest 
ogrodzony. 
 
 

 
 Lokalizacja miejscowości Gogolin. 
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Usytuowanie w Gogolinie  terenu  objętego inwestycją. 

 
Teren przeznaczony pod inwestycje. 

 
Mapa wysokościowa terenu objętego inwestycją. 



Program funkcjonalno użytkowy  dla inwestycji obejmującej                                                                           
„Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności” 

 lokalizacja: Gogolin ul. Powstańców  działka nr ew. gr. :206/2,210,263 

5 

 
 

 
 

 
Zdjęcia przedstawiające teren inwestycji –stan aktualny 
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2)Podstawowe funkcje projektowanej inwestycji: 
Inwestycja o nazwie zadania „Murawy i trawy bogactwem bioróżnorodności gminy Gogolin” 
będzie polegała na   zagospodarowaniu terenu powyrobiskowego na teren rekreacyjno-
edukacyjny, gdzie przewiduje się  3 strefy rekreacji. 
Pierwsza strefa przeznaczona dla rowerzystów i rolkarzy, druga „off roadu” oraz trzecia – 
tras obserwacyjno- edukacyjny. 
 
W ramach inwestycji zrealizowany zostanie zakres: 
1.usuniecie odpadów w tym drzew i krzewów kolidujących z inwestycją; 
2.wykonanie tras dla rowerzystów i rolkarzy o nawierzchni asfaltowej; 
3.wykonanie tras rowerowych i pieszych w strefie „off roadu” o nawierzchni kamiennej- 
margiel wapienny; 
4.wykonanie tarasu obserwacyjno- edukacyjnego z miału kamiennego -margiel wapienny; 
5. wprowadzenie elementów małej architektury w postaci: 
-zakup i montaż 18 lamp solarnych LED o mocy 30W, 
-zakup i montaż ławek betonowych rozmieszczonych wzdłuż tras rowerowych- 10 sztuk, 
-wykonanie oznakowania poziomego wskazującego kierunek ruchu na ścieżkach - 15 sztuk, 
-zakup i montaż ławek w kształcie głazów kamiennych wykonanych z betonu 
architektonicznego  o różnych  formach, wymiarach i kształtach-3 sztuki, 
-zakup i montaż betonowych koszy na śmieci- 9 sztuk, 
-zakup i montaż betonowych zestawów piknikowych, gdzie komplet  składa się ze stołu                         
i dwóch ławek co pozwala na pomieszczeniu od 6-8 osób- 8 zestawów, 
-zakup i montaż paleniska z okrągłym blatem  i rusztem regulowanym- 1 sztuka, 
-zakup i montaż słupków betonowych o wysokości 50cm połączonych łańcuchem stalowym                      
( służących do zabezpieczenia użytkowników od stromej skarpy)- 45 sztuk, 
-zakup i montaż stalowych barierek drogowych z poprzeczka ocynkowanych i malowanych  
na kolor biało – czerwony (i naprzemiennie folia odblaskowa)- 6 sztuk, 
-zakup i montaż betonowych stojaków na rowery- 4 sztuki, 
-zakup i montaż betonowych  siedzisk modułowych, które można łączyć w klastry tworzące  
siedziska – ławki- 21 sztuk, 
-wykonanie z kostki granitowej dużego paleniska(ogniska),  
-wykonanie w konstrukcji żelbetowej ścianki informacyjnej o wymiarach 4x3m z górną półką 
dwustronną, 
-wykonanie w konstrukcji żelbetowej dużej altanki, która może pomieścić 30 osób                             
o wymiarach 3x20m i wysokości 2,5m,                                                                                                                           
-wykonanie w konstrukcji żelbetowej małej altanki, która może pomieścić 8 osób                                          
o wymiarach 3x5m i wysokości 2,5m. 
 
3)Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych: 
Zagospodarowanie terenu: 
aktualne: 

- całkowita powierzchnia działki: 6,7674 ha 
- powierzchnia działki  niezabudowana . 

Nieruchomość stanowi nieużytki pokopalniane (wyrobisko margla wapiennego). 
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Zagospodarowanie terenu będzie obejmowało wykonanie ścieżek asfaltowych                      
w strefie dla rowerzystów i rolkarzy. Powierzchnia asfaltowa mierzona w rzucie mapy 
(pomijając spadki  i wzniesienia terenu - przekrój poziomy) to 1520,22m2. 
Ścieżka asfaltowa dla rowerów i rolkarzy  powinna składać się z garbów, zakrętów 
profilowanych oraz małych hopek ułożonych w takiej kolejności by możliwe było rozpędzenie 
się  i utrzymanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody ścieżki wraz z zakrętami tworzą 
zamkniętą pętlę  po której można jeździć tylko w jednym kierunku. Dla maksymalnego 
wykorzystania terenu  należy zaprojektować liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu. 
Ścieżka powinna być odpowiednia dla dzieci od 4 roku  życia po dorosłych użytkowników 
łącznie  powierzchnia ścieżki powinna być pokryta asfaltem. Ścieżka powinna być 
uniwersalna tzn. dla korzystania z wszystkich typów rowerów (z amortyzacją i bez 
amortyzacji) górskich, bmx i tym podobne  oraz dla rolkarzy. Minimalna szerokość ścieżki 
1,70m a  maksymalna 2,50m. Rowerowa ścieżka asfaltowa powinna być zaprojektowana                       
tak by wyprofilowane nasypy były  wykonane z materiałów mrozoodpornych i zagęszczone 
min. Is 0,98.Na tak przygotowane nasypy należy zaprojektować warstwę odpowiedniego  
betonu asfaltowego. Ze względu na specyfikę prac sporządzenie projektu jak i wykonaniem 
powinna się zająć firma posiadająca doświadczenie w projektowaniu rowerowych placów 
zabaw – pumptrack. Firma wykonująca powinna wykazać się  budową w okresie 5 lat  toru 
rowerowego do dyscypliny bmx z umocnionymi zakrętami. 
 

Zagospodarowanie terenu będzie obejmowało także wykonanie ścieżek pieszo 
rowerowych   w strefie off-roadu o nawierzchni z miału kamiennego- margiel wapienny. 
Powierzchnia  mierzona w rzucie mapy (pomijając spadki i wzniesienia terenu - przekrój 
poziomy) to 1741,99m2. Podobnie jak wyżej ścieżka  składać się z garbów, zakrętów 
profilowanych oraz małych hopek ułożonych w takiej kolejności by możliwe było rozpędzenie 
się  i utrzymanie prędkości bez pedałowania. Przeszkody ścieżki wraz z zakrętami tworzą 
zamkniętą pętlę  po której można jeździć tylko w jednym kierunku. Minimalna szerokość 
ścieżki to 1,70m  a maksymalna 2,50m. 

 
Zagospodarowanie terenu będzie obejmowało również wykonanie  tarasu 

obserwacyjno - edukacyjnego (cześć rekreacyjna) o nawierzchni z miału kamiennego- margiel 
wapienny. Powierzchnia  mierzona w rzucie mapy (pomijając spadki i wzniesienia terenu - 
przekrój poziomy) to 1860,38m2. 
Wzdłuż ścieżek i na placu przewiduje się usytuowanie (zaprojektowania) elementów małej 
architektury. 
 
Podstawowe informacje obejmujące montaż obiektów małej architektury  altan, tablicy oraz 
lamp: 
 
a)ścianka informacyjna - wykonana w konstrukcji żelbetowej ścianka informacyjna                              
o wymiarach 4x3m z górną półką dwustronną (stanowiącej daszek). Minimalna grubość 
elementu konstrukcyjnego 18cm. Całość wykonać z betonu architektonicznego o wysokiej 
klasie(np.: c40/c50)- 1 sztuka 
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Zdjęcie przedstawiające widok ścianki informacyjnej. 

 
 

b) lampa  solarna LED-18 sztuk. 

 
 
 

Wzdłuż ścieżek oraz na tarasie należy zaprojektować i rozmieścić oświetlenie w postaci lamp 
solarnych typu LED. Dane techniczne lampy to: minimalna wysokość słupa to 4,8m na którym 
końcu należy zamontować panel słoneczny, wysokość źródła  oświetlenia min. 4m, moc 
oprawy min.30W,barwa oświetlenia 4000K, żywotność LED>100 000 godzin, słup i oprawa                                        
w konstrukcji aluminiowej, średnica słupa min. 80mm.Lampa powinna odpowiadać 
parametrom technicznym (równoważna z lampa solarna typu PROTOS  firmy  Elektryko.pl). 
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c) barierki drogowe- 6 sztuk. 
 

 
Barierka U12a z poprzeczka z pasami z folii odblaskowej lub drugiej generacji  o szerokości 
minimum 1,5m., wysokości min. 1,1m nad gruntem, rura min. 48,3mmze ścianką grubości 
2mm. Zabezpieczenie ocynk + malowanie proszkowe, kolor RAL  9003 +pasy z folii 
odblaskowej. 
 
d) komplet piknikowy – 8 zestawów. 
 

 
 
Komplet piknikowy składa się ze stołu oraz 2 ławek. Długość stołu i ławek min.2,40m. 
Całość wykonać z betonu architektonicznego z powłoką chroniącą (HIGH PERFOMANCE 
CONCRETE) kolor biały. Beton  o wysokiej klasie (np.: c40/c50). 
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e)słupki betonowe – 45 sztuk 
 

 

 
 
Słupki betonowe należy wykonać z betonu wysokiej klasy (np.: c40/c50), zbrojone stalą oraz 
mikrozbrojeniem. Wykonane w technologii „beton płukany” oraz pokryte grysem 
kamiennym – granit. Słupek powinien posiadać  uchwyty umożliwiające montaż łańcuchów . 
Pomiędzy słupkami rozwiesić łańcuchy  typu F. Łańcuch  ocynkowany. 
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f) palenisko z okrągłym blatem  i rusztem regulowanym- 1 sztuka 

 
 
Konstrukcję urządzenia wykonać z betonu wysokiej klasy (np.: c40/c50).Beton 
zabezpieczyć farba do podłoży betonowych. Palenisko wykonać z betonu odpornego na 
wysokie temperatury do 13500C. Wysokość urządzenia min.1,75m, wysokość paleniska 
min. 34cm, średnica paleniska 1,20m, szerokość całości urządzenia min. 1,60m. Elementy 
stalowe wykonać ze stali żaroodpornej i całość ocynkować. Ruszt wykonać ze stli 
kwasoodpornej. 
 
g)kosz na śmieci  - 9 sztuk. 
 
 

 
 
Kosz betonowy należy wykonać z betonu wysokiej klasy (np.: c40/c50), zbrojony stalą oraz 
mikrozbrojeniem. Wykonany w technologii „beton płukany” oraz pokryty grysem 
kamiennym – granit. Minimalna wysokość 60cm, pojemność 40l, ponadto kosz musi 
posiadać wkład ocynkowany z popielniczką lub obręcze na worki. 
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f) duże palenisko z kostki granitowej- 1 sztuka. 
 

 
 

Minimalna średnica paleniska 2,5m, wykonana w całości z kostki granitowej, dół paleniska 
z kostki 7/9, natomiast obrzeże z kostki 15/17- kostka szara typu Strzegom. 

 
g) betonowe stojaki na rowery – 4 sztuki. 

 
Stojak ma rowery (min. 5-cio stanowiskowy) betonowy należy wykonać z betonu wysokiej 
klasy (np.: c40/c50), zbrojony stalą oraz mikrozbrojeniem. Wykonany w technologii „beton 
płukany” oraz pokryty grysem kamiennym – granit. Minimalne wymiary 
1500mm/500mm/250mm. 
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h) duża altanka- 1 sztuka   
 

 
 
 

Duża altanka wykonana w konstrukcji żelbetowej  o wymiarach min. 3x20m. Minimalna 
grubość elementu konstrukcyjnego 18cm. Całość wykonać z betonu architektonicznego                     
o wysokiej klasie(np.: c40/c50)- 1 sztuka. Wysokość altany 2,5m, powierzchnia zabudowy 
min. 60m2. Zbrojona stalą oraz mikrozbrojeniem. 

 
i) mała altanka- 1 sztuka 
 
 

 
 
Mała altanka wykonana w konstrukcji żelbetowej  o wymiarach min. 3x5m. Minimalna 
grubość elementu konstrukcyjnego 18cm. Całość wykonać z betonu architektonicznego                     
o wysokiej klasie(np.: c40/c50)- 1 sztuka. Wysokość altany 2,5m, powierzchnia zabudowy 
min. 15m2. Zbrojona stalą oraz mikrozbrojeniem. 
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j) ławki w kształcie głazów kamiennych – 3 sztuki 
 

 
 

 
 
 
Ławki (siedziska) w kształcie głazów kamiennych wykonane z betonu architektonicznego                       
o różnych  formach, wymiarach i kształtach. Całość wykonać z betonu architektonicznego                       
z powłoką chroniącą (HIGH PERFOMANCE CONCRETE) kolor biały. Beton  o wysokiej klasie                        
(np.: c40/c50).Minimalne wymiary 240/170/100cm. Element powinien  być równoważny                           
z elementem typu KAVICS XL  firmy ARCH.GOODS. 
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k) ławka betonowa modułowa – 21 sztuk elementów  
 

 
 
Ławka betonowa modułowa (siedzisko) wykonana z betonu architektonicznego  o różnych  
formach, wymiarach i kształtach. Całość wykonać z betonu architektonicznego z powłoką 
chroniącą (HIGH PERFOMANCE CONCRETE) kolor biały. Beton o wysokiej klasie                        
(np.: c40/c50).Minimalne wymiary elementu 120/64/45cm. Element powinien  być 
równoważny  z elementem typu CROMA  firmy ARCH.GOODS. 
 
l)ławki betonowe – 10 sztuk. 
 

 
 

Ławki betonowe wykonane z betonu architektonicznego. Całość wykonać z betonu 
architektonicznego z powłoką chroniącą (HIGH PERFOMANCE CONCRETE) kolor biały. Beton  
o wysokiej klasie  (np.: c40/c50).Minimalne wymiary 180/68/45cm. Element powinien  być 
równoważny  z elementem typu LINER  firmy ARCH.GOODS. 
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4) Grupy, klasy, kategorie robót - określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia                             
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340                                            
z 16.12.2002, z późn. zm.)-CPV. 
Wspólny słownik zamówień CPV  obowiązujący od 17 września 2008r.: 
 
Grupa:45000000-7 Roboty budowlane 
Klasa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę . 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
451112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad 
Klasa:45200000-9 Roboty budowlane  w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
45210000-2 Roboty  budowlane w zakresie budynków 
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie   wypoczynkowych obiektów  
Klasa:4530000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
Klasa:45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania 
nawierzchni autostrad, dróg 
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233140-2 Roboty drogowe 
45233160-8 Ścieżki i inne nawierzchnie 
45233162-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych 
 
5)Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
Inwestor: Gmina  Gogolin 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: 
Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji  ustalającej  warunki zabudowy oraz 
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych gdyż zgodnie  z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71)  budowa   przestrzeni 
rekreacyjno- edukacyjnej nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których organ wydający decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach może stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko przed wystąpieniem o wydanie decyzji pozwolenia na 
budowę. 
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Ponadto teren inwestycji oznaczony jest wg obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gogolin (Plan zatwierdzony Uchwałą nr 
LII/428/2018  Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 13.06.2018r.) symbolem: 
-8ZP – tereny zieleni urządzonej, 
-2Z – tereny zieleni nieurządzonej, 
-2KP-tereny parkingów publicznych, 
-2KP-tereny parkingów publicznych, 
-KDL-tereny dróg publicznych klasy L. 
 

 
Wyrys z  miejscowego planu zagospodarowania. 

 
Ewidencja gruntów:  
 
Działka 206/2, na której realizowana będzie inwestycja, o łącznej powierzchni 6,7674ha 
oznaczona jest jako: 

Oznaczenie działki 
Określenie konturów - 

użytków i klas 
gleboznawczych 

Powierzchnia ha 

Nr księgi wieczystej 
(uwagi) 

 
 

Ark. 
mapy 

Numer 
działki 

Bliższe określenie położenia Opis oznaczenie 
użytków i 

klas 
działki 

3
3 

206/2  
Grunty orne 
Nieużytki 

RVI 
N 

0,4250 
6,3424 

 
6,7674 

OP1S/0041919/2 

RAZEM  6,7674 
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Działka 263, na której realizowana będzie inwestycja, o łącznej powierzchni 0,9942ha 
oznaczona jest jako: 

Oznaczenie działki 
Określenie konturów - 

użytków i klas 
gleboznawczych 

Powierzchnia ha 

Nr księgi wieczystej 
(uwagi) 

 
 

Ark. 
mapy 

Numer 
działki 

Bliższe określenie położenia Opis oznaczenie 
użytków i 

klas 
działki 

3
3 

263  
 
Drogi 

 
dr 

 
0,9942 

 
0,9942 

OP1S/00052561/7 

RAZEM  0,9942 

 
Działka 210, na której realizowana będzie inwestycja, o łącznej powierzchni 0,3371ha 
oznaczona jest jako: 

Oznaczenie działki 
Określenie konturów - 

użytków i klas 
gleboznawczych 

Powierzchnia ha 

Nr księgi wieczystej 
(uwagi) 

 
 

Ark. 
mapy 

Numer 
działki 

Bliższe określenie położenia Opis oznaczenie 
użytków i 

klas 
działki 

3
3 

210  

 
Tereny 
kolejowe 

 

Tk 
 

0,3371 
 

0,3371 
OP1S/00050846/5 

RAZEM  0,3371 

 
Stan prawny:  
Nieruchomości położone są w Gogolinie  przy ul. Powstańców oznaczona nr ewidencyjnym 
gruntu: 210,263,206/2 km.3 stanowi własność Gminy Gogolin. 
Dla nieruchomości zostały założone księgi wieczysta oraz są wolne od obciążeń na rzecz osób 
trzecich. 
 
Media: 
Działka nie jest uzbrojona jest w sieć wodociągową oraz energetyczną zatem oraz ze względu  
na projektowane zagospodarowanie brak jest konieczności  zapewnienia dostawy wody, 
energii oraz odbioru ścieków. Dla celów   uzyskania oświetlenia tras wykorzystano formę 
lamp solarnych. 
 
6)Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe, 
-parametry techniczne  zob.: pkt. 3 i 7 
 
7)Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, w tym: 
a) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe i powierzchnie zabudowy  poszczególnych 

budowli wraz z określeniem ich funkcji  
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Rodzaj budowli Poziom przyziemia 

Powierzchnia zabudowy małej altany 
Pz(m2) 

15,0 

Kubatura małej altany  (m3) 37,50 

Powierzchnia zabudowy dużej altany                          
Pz (m2) 

60,0 

Kubatura dużej altany (m3) 150,0 

 
b) wskaźniki powierzchniowe zagospodarowania terenu:  
Zagospodarowanie terenu docelowe (do realizacji w ramach inwestycji): 
 

LP. RODZAJ ZABUDOWY WIELKOŚĆ JEDNOSTKA 

1. 
 

Powierzchnia zabudowy budowli – altan  75,0 m2 

 
2. Strefa dla rowerzystów i rolkarzy 

(nawierzchnia asfaltowa) 

 
1520,22 

m2 

3. Strefa off-roadu (nawierzchnia  miał 
kamienny – margiel wapienny ) 

 

1741,99 m2 

4. Strefa- tarasu obserwacyjno- 
edukacyjnego (nawierzchnia  miał 

kamienny – margiel wapienny ) 
 

1860,38 m2 

 Razem powierzchnia działki  
206/2 

6,7674 ha 

 
c) parametry  budowli pomocniczych, inne powierzchnie  
Parametry istniejących budynków– nie dotyczy z uwagi na brak budynków oraz nie zakłada 
się w ramach inwestycji wzniesienia nowych budynków powstaną wyłącznie budowle. 
 
d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników. 
Dopuszcza się możliwość zmiany w/w parametrów: do 10% pod warunkiem nie pogorszenia 
standardu użytkowego i estetyki – po akceptacji Inwestora. 
Zmiana powierzchni technicznych i usługowych dopuszczalna z dostosowaniem do  
gabarytów urządzeń, przy zachowaniu parametrów niezbędnych dla komunikacji 
wewnętrznej i powierzchni roboczej określonej dla danego urządzenia. 
Zmiany powierzchni ruchu dopuszczalne pod warunkiem zachowania parametrów 
określonych w przepisach i normach, o ile zmiana znacząco nie wpłynie na standard  
budowli i poziom oferowanych usług. 
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I.2. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
I.2.1.Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej 

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny ściśle zamówieniu 
w taki sposób, w jaki określił je Zamawiający. Odpowiadać powinny wymaganiom 
dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające                   
z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202) oraz 
wymogom określonym w Rozporządzeniu 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 (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.),  wydanym na podstawie delegacji                          
art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                                 
(Dz. U. z 2013r., poz. 907, 984, 1084). 
Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone 
będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych.  
Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie                           
z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. 
zm.). 
W przypadku konieczności Wykonawca wykona dla potrzeb dokumentacji projektowej 
ekspertyzę geotechniczną. 
Dokumentacja przekazana powinna być Zamawiającemu w formie wydruków i postaci 
elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych (Microsoft 
Office, Autocad lub innych uzgodnionych z Zamawiającym). W każdym tomie wszystkie 
strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte. 

Strona tytułowa dokumentacji projektowej powinna zawierać: 
- nazwę i adres Zamawiającego 
- nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego 
- adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa 
- spis zawartości dokumentacji projektowej 
- nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób 

opracowujących części składowe dokumentacji projektowej 
- datę opracowania. 

Dokumentacja projektowa składać się powinna w szczególności z: 
- projektu budowlanego 
- projektów wykonawczych 
- przedmiaru robót 
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Dokumentacja budowlana powinna zawierać: 
1.Projekty: 

- projekt architektoniczny 
- projekt konstrukcyjny 
- projekt instalacji elektrycznych 

2.Projekt zagospodarowania terenu, w tym: rozmieszczenie zabudowy, ukształtowanie 
terenu, projekt oświetlenia, projekty dróg - tras rowerowych i dla rolkarzy,  projekty małej 
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architektury oraz budowli: altan oraz tablicy żelbetowej. Projekt zagospodarowania terenu 
powinien być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych i posiadać zakres 
mapy na którym będzie zawarta  całość projektowanego zamierzenia inwestycyjnego. Do 
obowiązków wykonawcy należy wykonanie przedmiotowej mapy. 

Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie 
wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskania pozwolenia na 
budowę. W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie odstępstw od 
obowiązujących przepisów, które należy do obowiązków architekta. Konieczne jest 
przedstawienie Inwestorowi uzgodnienia i zatwierdzenia przebiegu tras rowerowych, ich 
kształtu, spadków, wzniesień ,zjazdów oraz skrzyżowań i skrętów z biegłym do spraw 
budowy dróg rowerowych oraz biegłym do budowy „Pumptrack-ów” (z uwagi na 
zachowanie bezpieczeństwa użytkowników). Projekt zagospodarowania terenu wymaga 
uzgodnienia  z miejscowymi służbami geodezyjnymi.  
Całość dokumentacji uzyskać musi akceptację Zamawiającego. 
Zamawiający otrzyma dokumentację w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie 
dwg i pdf. 
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć do Wydziału  Budownictwa                              
i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach. 
Do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę dołączyć należy: 
-projekt budowlany (4 egz.) wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, 
-oświadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
-dokumenty poświadczające posiadanie przez projektantów wymaganych prawem 
uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby. 
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie                                  
i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania oferty 
cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót budowlanych. 
Projekty wykonawcze zawierać będą rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych 
robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami 
opisowymi, dotyczącymi: 

- obiektu 
- rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych 
- detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych 
- instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach 

projektu budowlanego nie jest wystarczające dla sporządzenia przedmiaru robót, 
przygotowania oferty cenowej przez wykonawcę i do realizacji robót budowlanych. 
Oczekiwany zakres dokumentacji: 

A. Zagospodarowanie i ukształtowanie terenu: 
- projekt zagospodarowania, w tym: rozmieszczenie zabudowy i ukształtowanie 

terenu 
- projekt  traktów pieszych i rowerowych, placów i odwodnienia terenu  
- projekt drenaży  
- ewentualne bilanse mas ziemnych  
- projekt oświetlenia  
- projekt małej architektury  
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- inne projekty wykonawcze związane z zagospodarowaniem terenu. 
 
B. Architektura:  

- elewacje 
- dachy  
- detale architektoniczno – budowlane 
- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
- warstwy posadzkowe, ścienne i dachowe 
- wykończenie  elewacji 
- inne.  

C. Konstrukcje budowlane:  
- założenia i szczegóły konstrukcyjne (wszelkich rodzajów konstrukcji)  
- gabaryty i charakterystyka wszelkich rodzajów konstrukcji 
- obliczenia statyczne (dla wszelkich rodzajów konstrukcji) 
- zbrojenia konstrukcji żelbetowych  
- fundamenty  
- konstrukcje specjalistyczne  
- zabezpieczenia antykorozyjne i wilgotnościowe konstrukcji żelbetowych 
- inne.  

D. Instalacje elektryczne  
- instalacje oświetleniowa 
- inne.  

 
Dokumentacja powinna zawierać także: 

- charakterystykę energetyczną inwestycji 
- charakterystykę ekologiczną inwestycji 
- plan bioz 
- wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu, 
- informację o obszarze oddziaływania obiektu 

Pełny zakres objęty dokumentacją powinien być przedmiarowany  i skosztorysowany.  
Opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby 

każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania 
na rysunkach.  
Część graficzna powinny tworzyć: 
1.Projekt  zagospodarowania i projekty infrastruktury:  

 rysunek projektu zagospodarowania, sporządzony na aktualnej mapie do 
celów projektowych, w skali 1:500, ilustrujący:  

 rozmieszczenie zabudowy  
 układ traktów pieszych i rowerowych  
 ukształtowanie terenu 
 odwodnienie terenu (spadki)  
 oświetlenie terenu  
 zieleń  
 małą architekturę 

 plansza koordynacyjna elementów uzbrojenia podziemnego, sporządzona na 
aktualnej mapie do celów projektowych, w skali 1:500, ilustrująca:  
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 oświetlenie  
 budowle inżynierskie  
 fundamenty zabudowy  

 rysunki poszczególnych rodzajów sieci i przyłączy (jeżeli zawartość planszy 
koordynacyjnej nie wyjaśnia ich w wystarczającym stopniu)  

 rysunki traktów pieszych i rowerowych, tarasu  
 rysunki zieleni  
 rysunki elementów małej architektury  
 inne, wg potrzeb (np.: wytyczne zagospodarowania placu budowy).  

2.Projekt zabudowy:  
 rzuty, przekroje – opracowywane w ramach projektów architektonicznego                      

i branżowego 
 elewacje – opracowywane w ramach projektu architektonicznego  
 rysunki detali – opracowywane w ramach projektów architektonicznego                     

i branżowych, w zakresie wynikającym  z potrzeb  
 schematy instalacyjne – opracowywane w ramach projektów branżowych,                       

w zakresie wynikającym z potrzeb. 
Rysunki inne niż związane z zagospodarowaniem terenu powinny być sporządzone w skali: 
1:100 i 1:50 w zakresie architektury, konstrukcji, a także instalacji; w skali 1:10, 1:5 i 1:2                       
w zakresie detali; w szczególnie uzasadnionych wypadkach powinny być sporządzone                   
w skali 1:1. 
Dokumentacja graficzna dotycząca zagospodarowania terenu sporządzona powinna być 
sporządzona także w układzie warstwicowym umożliwiającym nałożenie poszczególnych 
rysunków na siebie i na aktualną sytuację oraz koordynację prac.  
Dokumentacja wykonawcza przekazana powinna być Zamawiającemu  w formie wydruków                                    
i postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych 
(Microsoft Office, Autocad lub innych uzgodnionych z Zamawiającym). W każdym tomie 
wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, a wydruki trwale spięte. 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych rozumianych jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. W przedmiarze roboty powinny być zestawione w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz ze wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania                                             
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Opracowanie przedmiaru robót składać powinno się z: karty tytułowej, spisu działów 
przedmiaru robót, tabeli przedmiaru robót. 
Karta tytułowa przedmiaru robót zawierać powinna następujące informacje: nazwę nadaną 
zamówieniu przez Zamawiającego, nazwy  i kody grup, klas i kategorii robót, adres obiektu 
budowlanego, nazwę i adres zamawiającego, datę opracowania przedmiaru robót. Nazwy                    
i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem 
i numeracją określoną w Wspólnym Słowniku Zamówień. 
Działy przedmiaru robót powinny przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych                     
w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział,                                
w ramach działu, przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 
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indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających 
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu 
powinna stanowić odrębny dział przedmiaru. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym, rozumianym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,                            
z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 
rozliczania. 
Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 

- numer pozycji przedmiaru 
- kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką 

robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy 
nakładów rzeczowych 

- numer szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru 

- nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji 
przedmiarowej 

- jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru 
- ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 

Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie 
rysunków w dokumentacji projektowej. 
Od Projektanta wymaga się opracowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych – ogólnej i szczegółowej. Układ szczegółowej specyfikacji technicznej powinien 
być zgodny z przedmiarem robót i przyjętą dla niego na podstawie Wspólnego Słownika 
Zamówień klasyfikacją. 
Zamawiający oczekuje od Projektanta złożenia w imieniu Inwestora (na podstawie 
pisemnego upoważnienia) wniosku o zatwierdzenie projektu i wydanie pozwolenia na 
budowę oraz uzyskania w/w decyzji.  
 
I.2.2.Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych 
 
1) przygotowanie terenu pod budowę: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Ponadto wykonawca powinien 
zapewnić  ustanowienie kierownika budowy i kierowników  robót, wykupienie dziennika 
budowy oraz zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie geodezyjne obiektów 
w terenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
Prace prowadzone na działce niezabudowanej. Z tych powodów transport materiałów oraz 
praca sprzętu i maszyn budowlanych nie będą stanowić nadmiernego utrudnienia ani 
zagrożenia.  
Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. 
Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Inwestora. 
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Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych ogrodzeń 
przed dostępem osób z zewnątrz. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i rusztowaniach nie 
można wywieszać reklam innych niż uzgodnionych z Inwestorem oraz za jego zgoda i wiedzą.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                            
w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę                   
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Na terenie objętym pracami należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym.  
Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na 
wprowadzeniu. Materiały należy dowozić „na bieżąco”w ograniczonych ilościach unikając 
składowania na terenie dużych ilości nie wbudowanych materiałów 
Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 
wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie 
materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie 
przekraczającej dziennego zużycia. 
Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 
obiekty i drogi montażowe. Wykonawca jest zwłaszcza zobowiązany do uzyskania 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza                               
i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w nośników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy                       
i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 
Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia – do 
uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc 
przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt. 
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni                       
i urządzi szatnię z węzłem sanitarnym we własnym zakresie. Wykonawca 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. 
Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.  
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem. Prace 
zostaną etapowane i organizacja placu budowy uwzględniać powinna odpowiednią 
modyfikację zaplecza budowy w miarę postępu prac. 
 
2) architektura i konstrukcja, wytyczne budowlane i materiałowe: 
Rozwiązania architektoniczne powinny opierać się na koncepcji opracowanej w ramach 
programu funkcjonalno – użytkowego. Na etapie projektowania i realizacji respektować 
należy  założenia Inwestora przedstawione w niniejszym opracowaniu co do użytych 
materiałów jakim przewodnim jest beto architektoniczny i elementy żelbetowe. 
Jednakże Inwestor dopuszcza modyfikację pewnych elementów architektonicznych obiektów 
oraz małej architektury, a zwłaszcza zastosowanie elementów  równoważnych swojej formie, 
wielkości, kształtu i formy użytkowej. 
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Architektura budowli i detale, w tym  elementy małej architektury – rozwiązane powinny być  
w oparciu o załączone do programu funkcjonalno – użytkowego wizualizacje i część opisową 
programu funkcjonalno – użytkowego. 
Rozkład funkcjonalny poszczególnych elementów należy rozwiązać  w oparciu o załączone do 
programu funkcjonalno – użytkowego rysunki koncepcyjne.  
Pierwotne rozwiązania projektowe powinny zostać twórczo przetworzone  w zgodzie                             
z przepisami prawa, wiedzą techniczną, założeniami programowymi i funkcjonalno – 
użytkowymi, a także efektywnością  i ekonomicznością rozwiązań.  
Na etapie projektowania należy zapoznać się z dostępną koncepcją.  
Wytyczne do rozwiązań architektoniczno – konstrukcyjnych niezbędnych do realizacji                          
w ramach inwestycji: 
-Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić istniejące, odkryte i przeznaczone do zachowania 
wszystkie elementy i wiązania konstrukcyjne. 
-Ze względu na wahania  wód gruntowych w części fundamentowej budowli należy wykonać 
izolację wodoszczelną.  
-Wykonawca robót ziemnych powinien opracować szczegółowy projekt zabezpieczenia 
wykopów oraz prowadzenia prac ziemnych. 
-Zbrojenie podstawowe i zmiany w układzie konstrukcyjnym zaprojektować w oparciu                         
o szczegółowe obliczenia i normy. 
-Klasa betonu oraz stali – zgodnie z obliczeniami wykonanymi na etapie projektu. 
-Projekt konstrukcji opracować na podstawie szczegółowych wyliczeń statyczno – 
wytrzymałościowych.  
-Budowle powinny zostać odpowiednio zdylatowane. 
-Elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją oraz zgodnie z wymogami 
przeciwpożarowymi. Szczegółowe rozwiązania technologiczne wykonania zabezpieczeń 
antykorozyjnych powinny być podane w projektach wykonawczych.  
-Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ustanowienie kierownika  budowy i kierowników  
robót, wykupienie dziennika budowy oraz zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej 
wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej.  
-Wszystkie zastosowane elementy małej architektury powinny posiadać odpowiednie 
certyfikaty i  atesty dopuszczające do ich zastosowania  na terenach użyteczności publicznej 
oraz wyroby wbudowane w obiekty budowlane  winny posiadać dokumenty potwierdzające 
możliwość ich wbudowania. 
-Wykonawca prace budowlane związane z realizacją zamierzonej inwestycji powinien 
wykonać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, opisanymi w „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (ST)”, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 
 
Informacje o terenie budowy 
a)transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 
utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania  
b)teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; 
sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami inwestora 
c)na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia i należy 
zapewnić dostęp do nich służbom technicznym  
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d)gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 
wywozić na bieżąco z terenu budowy 
e)wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 
winny być dowożone na bieżąco 
f)Inwestor nie udostępni medii (woda, energia elektryczna) niezbędnych do realizacji zadania 
- Wykonawca niezbędne media zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny 
koszt. 
g)Wykonawca zapewni i urządzi dla pracowników własnych i podwykonawców szatnię                     
z węzłem sanitarnym we własnym zakresie 
h)rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych 
ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz 
i)miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli inwestora na 
wprowadzeniu 
j)Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z inwestorem. 
 
Organizacja robót budowlanych 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.   
Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na 
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich 
zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg. uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie 
trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca                        
w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac 
budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do jego  użytkowania.   
 
Określenia podstawowe 
a). Wykonawca – przyjmujący zamówienie na wykonanie robót. 
b). Zamawiający / Inwestor – Gmina Gogolin. 
c). Kierownik budowy/kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania  w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu 
robót. 
d). Inspektor nadzoru / Inżynier kontraktu – osoba upoważniona z ramienia Inwestora w myśl 
przepisów „Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem 
zgodności z dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej. 
e). Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
f). Nadzór techniczny – osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci, 
kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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g). Umowa / Kontrakt – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.  
h). Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  
związanych z prowadzeniem budowy. 
i). Teren budowy – teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót 
objętych kontraktem (umową) oraz inne miejsca wymienione  w kontrakcie jako tworzące 
część terenu budowy.  
j). Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę 
przedmiotu zadania.  
k). Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących        
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem, wykonawcą                                       
i projektantem.  
l). Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru projektu zeszyt                                 
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy                         
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.  
m). Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości  
w kolejności technologicznej ich wykonania.  
n). Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
o). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
p). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
q). Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania  w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
r). Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.                              
W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN, PN-EN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
s). Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
t). Sprzęt zmechanizowany – maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki,                         
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
u).  Sprzęt pomocniczy – elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu                           
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
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zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki 
ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
v). Nadzór autorski – obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań 
technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), uzupełnienie szczegółów 
dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości 
powstałych w toku realizacji, uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą robót budowlanych 
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, udział w komisjach i naradach 
technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu technologicznym i w czynnościach 
mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia  projektowanych zdolności 
produkcyjnych lub usługowych. Jednostka projektowania odpowiada względem 
zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności nadzoru autorskiego. 
w). Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu.  
 
Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i  materiałów budo-wlanych, źródła uzyskania 
materiałów 
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom                      
i rozwiązaniom przyjętym w projekcie technicznym, spełniać postawione w nim wymagania 
techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie                      
z obowiązującymi przepisami.  
Do realizacji kontraktu należy stosować wyroby budowlane które: 

 są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich  zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi albo 

 zostały umieszczone  w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

 zostały oznakowane znakiem budowlanym – zgodnie z wzorem określonym                                                           
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 dla których udzielono aprobaty technicznej. 
 
Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy 
uwzględnić w ofercie). 
W wycenie ofertowej uwzględnić należy ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisku. 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów                         
i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 
źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania,                          
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że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót,                     
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem   i niezapłaceniem.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                          
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz nadzoru 
konserwatorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany  
i zaakceptowany przez Inwestora rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inwestora.  
 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić warunki 
lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie 
obiektu kulturalnego, obciążenie na grunt z reliktami. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan zabudowy. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości warunkom dopuszczającym ruch pojazdów wokół kompleksu.                               
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                              
i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej                         
i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w dobrym stanie                       
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i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru , nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną 
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
Wymagania dotyczące środków transportu. 
Organizacja ruchu na czas budowy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  
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 
Inwestora.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na teren robót i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków i w sposób ciągły będzie                             
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz 
istniejącej zabudowy.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami 
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, 
określonym przez uwarunkowania panujące na terenie zabytkowego zespołu, nie mogą być 
użyte przez Wykonawcę.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych 
nadzorów.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                          
z programem prac remontowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztuką budowlaną.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, decyzją: pozwolenie na budowę, przepisami prawa oraz 
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zasadami sztuki budowlanej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach 
powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe,                           
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym opracowaniu                                         
a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści                             
i postanowień.  
 
Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania 
Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  
lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także w normach                      
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów                     
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
Program zapewnienia jakości 
Zaleca się opracowanie przez wykonawcę i przedstawienie do akceptacji inwestora 
programu zapewnienia jakości, który zawierać będzie: 
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-bhp, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
-system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
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-sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do 
stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  i załadunku 
materiałów, 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem  i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca  zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                           
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                             
z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w  normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru.                      
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
Nadzoru 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, Inspektor Nadzoru 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.  
 
Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                        
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Inwestor. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  
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Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                             
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
  
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  u źródła ich wytwarzania,                 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                                 
i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót                            
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 
przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały 
posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub 
urządzenia zostaną odrzucone.  
 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
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zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy                           
i Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać                                   
w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji,  
- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                             
i końcowych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadził,  
- wyniki kontroli robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadził,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,  
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
 
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 
następujące dokumenty:  
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
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- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu              
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                                      
z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych  w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 
Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone                                       
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, m3 wykopu oznacza objętość gruntu 
mierzoną w stanie rodzimym, m3 nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po 
zagęszczeniu nasypu. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane                           
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
Odbiory 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi końcowemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość                     
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary,  w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                                   
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie poniżej pt.: „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. 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. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się                                      
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot  w poszczególnych 
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST                               
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  
 
Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
- kosztorys powykonawczy i obmiar,  
- inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  
- specyfikacje techniczne,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających                                
i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
- protokołu odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru 
instalacji 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- sprawozdanie techniczne,  
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Inwestora,  
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  
 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących  
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności 
rozbiórki, wymiany tynków, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne, winny być 
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rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. 
Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.  
Roboty towarzyszące i tymczasowe winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie 
podlegają obmiarowi.  
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 
a). 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. 
b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                      
w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę                 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót, 
c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 
obiekty i drogi montażowe. 
e). Zabezpieczenie korzystania z czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
- utrzymywać teren budowy  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 będzie miał szczególny wzgląd na :  
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów  i dróg dojazdowych  
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
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- możliwością powstania pożarów 
- hałasem. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                          
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko 
w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora                                       
w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji                           
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne (zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Inwestora.  
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
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Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji 
dotyczącej BIOZ. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
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.  
 
Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących ujęty będzie w koszcie robót 
podstawowych i w szczególności obejmuje:  
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inwestorowi                                 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  
- opłaty/dzierżawy terenu,  
- przygotowanie terenu,  
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań i drenażu, 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,  
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
Koszt odwodnienia wykopów obejmuje:  
- montaż i demontaż instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody,  
- koszt zużycia energii elektrycznej zużytej na pompowanie wody.  
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                                   
i miejscowe  oraz inne 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 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 Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
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II. Część informacyjna. 
 
Wykaz załączników: 
1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów (w tym: zgodność z planami zagospodarowania 
przestrzennego): 

-wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- zał.1 
2) oświadczenie Inwestora stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane- zał.2 
3) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych: 
-opracowanie koncepcyjne: preferowane rozmieszczenie i funkcje obiektów wraz                                 
z elewacjami -koncepcja zagospodarowania działki -  zał.3 
4) dokumentacja Inwestora: 
-mapa ewidencyjna- zał.4 
-wypis z rejestru gruntów- zał.5 
-inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenu nieczynnego wyrobiska przy                                 
ul. Powstańców w Gogolinie - zał.6 
5) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów 
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie 
wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile                     
w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie.  
Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po 
dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych 
warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. 
 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                    
Dz. U. z 2018r., poz.1945) 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz. U. 2018 , poz. 
1202) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2018, poz. 650) 
4. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386                       

z późn. zm.) 
5. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U.2002 Nr 135, poz. 

1145 z późn. zm.) 
6. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U.                     

z 2006 Nr 220, poz. 1613) 
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2018,poz. 

620) 
8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 Nr 106 poz. 

622 z późn. zm./ 
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9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755                        
z późn. zm.) 

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068) 
11. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne( Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) 
12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2018, poz. 1614/ 
13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r. , poz. 951 z poźn. zm.) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2017r. Nr 75, poz. 2285) 

15. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 126,  poz. 839 z późn. zm.) 

16. 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.2016   poz. 124) 

17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 80, poz. 563) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca                       
2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. 2009 ,Nr 124, poz. 1030) 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca                     
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2003, Nr 121, poz. 1137) 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1131) 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym /Dz. U. 2004,Nr 198, poz. 2041/ 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania                                   
(Dz. U. 2004,Nr 249 poz. 2497) 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1387) 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004, Nr 237, poz. 2375) 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 
CE (Dz. U. 2002 Nr 209, poz. 1779) 

26. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. 2002,Nr 241, 
poz.2077) 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                              
20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
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bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(Dz. U.2007 nr 143 poz. 
1002) 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004,Nr 195, poz. 2011). 

29. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650) 

30. 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 2018, poz.693) 

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

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn. 
zm.) 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 

34. 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. Nr 138, poz. 1554) 

35. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie zakresu opracować geodezyjno-kartograficznych obowiązujących                                         
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.) 

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 
(Dz. U. z 2016r. , poz.1493) 

37. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).  

38. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.                      
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 r. Nr 83 
poz. 578) 

 
 


