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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

CZĘŚĆ I-OGÓLNA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI, NAZWA ZAMÓWIENIA 

Obiekt: „Odwodnienie budynku zabytkowego głównego Teatru". 

Tematem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

1.1. Dane ogólne 

Obiekt: „Odwodnienie budynku zabytkowego głównego Teatru ". 

1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO. 

1.2.1 Inwestor : Teatr im.Wilama Horzycy w Toruniu, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 1. 

1.2.2. Wykonawca robót: podmiot gospodarczy wyłoniony zostanie w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

1.3. WYBRANE POJĘCIA UŻYWANE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT. 
1.3.1. POJĘCIA 
W niniejszej specyfikacji używane są pojęcia charakterystyczne dla realizacji przedmiotowego 
zadania. Ilekroć zatem w jakimkolwiek składniku dokumentacji projektowej, specyfikacji lub 
przedmiarze mowa jest o: 
-Dokumentacji budowy, należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji robót budowlanych, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów lub elementów obiektu metodą montażu , 
-Dokumentacji powykonawczej, należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykona-
wczymi, 
-Dokumentacji projektowej, należy przez to rozumieć całokształt dokumentacji projektowej dla 
projektowanego obiektu, w tym projekt właściwy, niniejszą specyfikację techniczną wykonania i 
odbioru robót wraz z przedmiarem, a w odniesieniu do Inwestora też z kosztorysem inwestorskim, 
-Inspektorze nadzoru, względnie inspektorze nadzoru inwestorskiego, należy przez to rozumieć 
osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający 
powierza nadzór nad realizacją zadania; reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji odgromowej oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 
-Inwestorze, należy przez to rozumieć Zamawiającego, względnie wyznaczony przez 
Zamawiającego podmiot do zastępowania Zamawiającego w części lub całości czynności 
związanych z obowiązkami Zamawiającego wynikającymi z realizacji zamówienia, 
-Istotnych wymaganiach, należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 
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-Materiałach, należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
-Nadzorze inwestorskim, względnie nadzorze inwestycyjnym, należy przez to rozumieć 
całokształt czynności realizowanych w ramach obowiązków inspektora nadzoru, w szczególności 
wynikających ze stosowania przepisów Ustawy, 
-Obowiązku stosowania Polskich Norm PN i Europejskich Norm EN, względnie obowiązku 
wykonywania robót zgodnie z Polskimi Normami PN i Europejskimi Normami EN, należy 
przez to rozumieć jednoznaczne wskazanie w opisie przedmiotu zadania, że w zarówno Polskie 
Normy jak i Europejskie Normy nie stanowiące prawnie obowiązującego przepisu, są z punktu 
widzenia uwarunkowań realizacji przedmiotowego obiektu obowiązujące w ramach realizacji robót 
budowlanych, a także każdorazowo, o ile ujawnia się wątpliwość co do konieczności stosowania 
Polskich Norm jak i Europejskich Norm ze względu na brak jednoznacznego wskazania co do ich 
stosowalności, strony uczestniczące w realizacji są zobowiązane zakładać, że istnieje obowiązek ich 
stosowania w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności obowiązują one 
Wykonawcę robót budowlanych, 
-Odpowiedniej zgodności, należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
-Poleceniu Inspektora nadzoru, względnie żądaniu Inspektora nadzoru, należy przez to 
rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
-Prawie budowlanym, względnie Ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia Ustawa z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z póż. zm.), 
-Projekcie budowlano- wykonawczym, należy przez to opracowanie, która składa się z projektu 
budowlanego w rozumieniu Ustawy, a także spełniającego kryteria określone w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 ze zmianami) oraz innych aktach prawnych 
przywołujących pojęcie projektu budowlanego, połączonego w integralną całość z projektem 
wykonawczym, o jakim mowa w szczególności w par. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072), stanowiące integralną część dokumentacji 
projektowej, 
-Specyfikacji, względnie SIWZ, należy przez to rozumieć dokument sporządzony przez 
Zamawiającego, czyli specyfikację istotnych warunków zamówienia, dla której dokumentacja 
projektowa czy szczegółowy opis przedmiotu zadania jest załącznikiem, 
-Specyfikacji technicznej, względnie STWiOR, należy przez to rozumieć niniejszy dokument, 
czyli specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
-Szczegółowej specyfikacji technicznej, względnie SST, należy przez to rozumieć szczegółową 
część specyfikacji odnoszącą się do uwarunkowań i wymogów realizacyjnych dotyczących 
konkretnego zakresu robót budowlanych, 
-Urządzeniach budowlanych, należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem, budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod miejsca 
gromadzenia odpadów stałych, 
-Ustaleniach technicznych, należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a jeśli nie określono ich w 
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powyższych, ustalenia określone przez producenta materiału budowlanego, urządzenia lub innego 
elementu, które według wskazań, instrukcji, lub zaleceń realizacyjnych są przez producenta 
wymagane, aby materiał, urządzenie lub inny element posiadał przewidziane w projekcie cechy, był 
trwały, funkcjonalny i umożliwiał prawidłową realizację innych robót, po wbudowaniu w obiekt, 
-Wymaganiach względem Wykonawcy, względnie wymaganiach realizacyjnych, należy przez to 
rozumieć wymagania wynikające łącznie ze wszystkich składników dokumentacji projektowej, a w 
wyjątkowych przypadkach, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w odniesieniu do 
zagadnień, których dokumentacja projektowa nie ustala, definiujące, jakiego rodzaju sposobu 
realizacji zadania oczekuje od Wykonawcy Zamawiający, jakie parametry techniczne Wykonawca 
będzie zobowiązany dotrzymać, jakie terminy realizacji zadania będą obowiązujące, jak 
Wykonawca ma zorganizować proces realizacji zadania, aby zapewnić zarówno właściwy poziom 
techniczny, jak i umożliwić prawidłową kontrolę realizacji zadania, 
-Zadaniu, względnie Inwestycji, należy przez to rozumieć całokształt robót budowlanych wraz z 
robotami towarzyszącymi, pomocniczymi, tymczasowymi, usługami zależnymi i innymi 
czynnościami niezbędnymi do realizacji zamówienia publicznego polegającego na zgodnie z 
dokumentacją projektową czy opisem rzeczowym robót czy rysunkami technicznymi. 
-Nadzór archeologiczny, jest to najprostsza forma- najczęściej zalecana przez WKZ w strefie 
ochrony konserwatorskiej obejmującej obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu. 
Strefa ochrony konserwatorskiej oznacza, iż planowana inwestycja budowlana znajduje się w 
bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska archeologicznego. Archeolog jest wówczas obecny podczas 
wszystkich prac ziemnych prowadzonych na tym terenie ( kopanie fundamentów, wykopów w celu 
wykonania drenażu itp.) 
1.3.2. PODSTAWY PRAWNE I PRZEPISY REFERENCYJNE (ZWIĄZANE) 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego obowiązujący stan prawny odzwierciedlają w 
szczególności następujące akty prawne i opracowania, które należy traktować jako referencyjne. 
Wybrane przepisy podstawowe: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 
1118, z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 80, poz. 7, z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., 
Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tech. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jed.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 
25, poz. 150, z późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jed.: Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019, z 
późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, 
poz. 690, z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2003 roku Nr 120, poz. 1126) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
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formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r., 
Nr 80, poz. 563) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, poz. 
1139) 
Rozporządzenie 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. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z 
późniejszymi zmianami) 
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. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401) 
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. Nr 195, 
poz. 2011). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2375). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 
1650, z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2004 r. Nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z późniejszymi 
zmianami). 
Wybrane uregulowania i opracowania referencyjne obowiązujące jako odniesienie dla parametrów 
technicznych i merytorycznych zagadnień realizacji inwestycji: Warunki techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,Warszawa, 2001. 
Normy obowiązujące do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspólnoty 
Europejskiej. 
Wykaz polskich norm PN, między innymi których obowiązek stosowania wskazuje niniejsza 
Specyfikacja. Ilekroć Wykonawca odnosi się do zestawu norm, poniższe normy nie mogą być 
pominięte. 
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Lp. Numer normy Tytuł normy 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla 
urządzeń piorunochronnych 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B -Projektowanie, 
montaż, konserwacja i sprawdzanie 
Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. 
Wymagania bezpieczeństwa 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-ISO 4064-2+Adl:1997 PN-B-10720:1998 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 
instalacyjne Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i 
montażowe 
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami 
Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami 
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 
Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
Obciążenie budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenia oblodzeniem 
Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem 
Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą 
Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie -wraz z poprawką PN-B03002: 
1999/Apl:2001 oraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Azl:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002 
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie -wraz ze zmianą PN-B03150: 
2000/Az 1:2001 

1.3.3. UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ 
1.3.3.1. Przy zachowaniu jako nadrzędne zasad określonych w punkcie 3.2. należy uwzględnić 
dodatkowe uwarunkowania wynikające z niniejszego dokumentu STWiOR będące obligatoryjnymi 
wytycznymi, jak i instrukcją odczytania całej dokumentacji. 
1.3.3.2. Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót narzuca Wykonawcy robót 
budowlanych następujące założenia i warunki brzegowe realizacji zamówienia: 
-Podstawowym zestawem dokumentów określających zakres robót budowlanych jest wskazany w 
dokumentacji projektowej zakres robót budowlano-instalacyjnych, jaki Wykonawca ma za zadanie 
zrealizować jako całość w zakresie wskazanym w tejże dokumentacji, 
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-STWiOR jest materiałem uzupełniającym dokumentację projektową, a zarazem integralną jej 
częścią, w odniesieniu do wymogów specyficznych. Specyfikacja Techniczna ta nie zalicza 
instrukcji producenckich, instrukcji dostawców, instrukcji warunków wykonania określonych w 
dokumentacji projektowej robót budowlanych, o ile dokumentacja nie narzuca warunków 
wykonania tych robót odmiennych od wskazanych w rzeczonych, instrukcjach i dokumentach, 
stanowiących powszechnie dostępne materiały, przy czym niezależnie od faktu ich wskazania w 
Specyfikacji, o ile dane roboty zostały określone w dokumentacji projektowej, należy przez to 
rozumieć, że niniejsza Specyfikacja Techniczna nakłada obowiązek ich wykonania w kształcie 
zgodnym z takowymi instrukcjami (gdy brak doprecyzowania standardu w treści STWiOR), 

1.3.3.2. Wykonawca wykonując roboty budowlane ma prawo zastępować rozwiązania 
technologiczne określone w przedmiarze robót, o ile wskutek zastąpienia jednych rozwiązań 
technologicznych innymi: -nie zmieniają się parametry techniczne wykonywanych elementów 
budynku tak w całości jak w części 

1.4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 

1.4.1. Przedmiotem realizacji jest „Odwodn ien ie budynku zaby tkowego g łównego 
Teatru". 
1.4.2. Zakres rzeczowy robót remontowych. 
1.2.2.1. Rozebranie nawierzchnię chodnika oraz pozostałą pasem o szerokości 3 m od ściany 
budynku, 
1.4.2.2. Wykonanie wykopu umocnionego grodzicami do projektowanej niwelety, 
1.4.2.3. Wywiezienie gruntu z wykopu na odległość do 10 km, 
1.4.2.4. Przywóz zasypki filtracyjnej o szer. 10 cm, 
1.4.2.5. Drenaż z rur kamionkowych o średnicy 100 mm perforowanych w obsypce 
Filtrcyjnej-grubość 40 cm o średnicy ziarn 3-60 mm w geowłókninie filtracyjnej POLYFELTTS 70 
przepuszczającej wodę i odcinającej przenikanie drobnych cząstek gruntu rodzimego do zasypki, 
1.4.2.6. Woda z drenażu odprowadzana do istniejącej studzienki na kolektorze deszczowym Dn 
450 mm w ulicy Wały Gen. Sikorskiego- za pomocą przepompowni usytuowanej odprowadzana 
przy budynku teatru. 
1.4.2.7. Wraz z drenażem odwadniającym wykonać izolację pionową ścian folią kubełkową 
zakładaną w odległości 10 cm od ścian 
1.4.2.8. Przestrzeń pomiędzy ścianą a folią należy wypełnić kalibrowanym kruszywem o średnicy 
3 do 60 mm, 
1.4.2.9. Cały wykop w części zostanie zasypany zasypką filtracyjną o granulacji 3-60 mm, 
a w pozostałej części gruntem piaszczystym (PS,Po ) zagęszczonym, 
10. Wykonanie chodnika z nowych płytek chodnikowych. 

1.5. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 
Podejmując realizację zadania Wykonawca przyjmuje również uwarunkowania realizacyjne tego 
zadania i oświadcza, że wypełni wymagania realizacyjne wobec Zamawiającego. 

1.5.1. WSTĘPNE PRZYGOTOWANIE ROBÓT -WIZJA LOKALNA W TERENIE 

Wizja lokalna w terenie powinna być wykorzystana przez oferenta do: 
-zbadania możliwości organizacji placu budowy i jego zabezpieczenia pod kątem zarówno 
bezpieczeństwa ludzi pracujących na budowie, mienia, jak i bezpieczeństwa osób 
postronnych, 
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-zorientowania się w uwarunkowaniach lokalnych, a więc zarówno w stanie sieci lokalnej 
infrastruktury, w możliwościach wykorzystania potencjału terenowego, jak i w weryfikacji działań 
poprzedzających podjęcie robót, 

1.5.2. INNE CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE 
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się szczegółowo z dokumentacją przetargową . Ponadto 
Wykonawca zapoznaje się z uwagami zamieszczonymi w dokumentacji i przyjmuje je do 
wiadomości oraz akceptuje z chwilą złożenia oferty. 

1.5.3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ofercie elementy nie figurujące w opisie zakresu 
rzeczowego robót i nie będące jej przedmiotem, jako koszty własne, stanowiące integralną część 
zadania, które nie będą podlegały odrębnemu rozliczeniu, ani nie będą w żadnym przypadku 
uznawane jako koszty odrębne wobec robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę. 

1.6. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
1.6.1. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.6.1.1. Przekazanie terenu budowy oraz wstępne założenia związane z organizacją robót 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
0 wykonanie robót budowlanych, 
Organizacja placu budowy wraz z ogrodzeniem, wszelkimi urządzeniami placu budowy, 
zapleczem socjalnym, strukturą lokalizacji, a także określeniem zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także innymi wymogami wynikającymi z przepisów, spoczywa na 
Wykonawcy. 
1.6.1.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, przy czym uwzględnia się tu podział na 
dokumentacje projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę na potrzeby realizowanych robót budowlanych, według własnych 
potrzeb organizacyjnych. 

1.6.1.3. Zgodność robót z opisem przedmiotu zamówienia i rysunkami technicznymi. 
Opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót wraz z rysunkami technicznymi, przekazane 

Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji przetargowej. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności w podanych na rysun-
kach wielkościach liczbowych wymiarów, odczyt ze skali rysunków jest zabroniony. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja przetargową 
1 SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
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dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

1.6.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.6.2. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i 
podziemne, w tym elementy uzbrojenia, kable, orurowanie, kanały, urządzenia melioracyjne, znaki 
geodezyjne, urządzenia Wykonawca ma obowiązek, w szczególności także poprzez realizację prac 
przygotowawczych, oznaczyć na planie sytuacyjnym zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Ponadto 
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia inspektora nadzoru, Zamawiającego 
oraz właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli nastąpi ich uszkodzenie w trakcie realizacji robót 
budowlanych. Zwraca się uwagę na fakt, że Wykonawca przejmując plac budowy przejmuje 
odpowiedzialność za ewentualne szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych spowodowane w trakcie realizacji całokształtu robót Wykonawcy, realizowanym 
przez Wykonawcę w ramach prac przygotowawczych. 
Ponadto sposób realizacji robót budowlanych wraz ze wszystkimi robotami i pracami 
towarzyszącymi nie może powodować uszkodzeń lub zniszczeń mienia na działkach sąsiednich, z 
zastrzeżeniem możliwości realizacji procedur i prac. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek dopełnić, by realizacja zadania nie miała 

negatywnego wpływu na stan techniczny bądź stan użytkowy urządzeń, obiektów i elementów 
zagospodarowania terenu znajdującego się na działkach sąsiednich i innych, niż objęte pracami 
budowlanymi. 

1.6.3. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wykonawca jest zobowiązany podejmować niezbędne działania, aby zachowane były warunki 
realizacji robót określone w przepisach i normatywach dotyczących ochrony środowiska, zarówno 
na placu budowy jak i poza jej terenem w odniesieniu do tych aktywności Wykonawcy, które poza 
teren budowy wykraczają. Wykonawca jest zobowiązany unikać szkodliwych działań, szczególnie 
w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych 
dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
Wykonawca zapewni, że nie ulegnie pogorszeniu funkcjonowanie układu melioracyjnego 
przyległego do terenu budowy. Wykonawca zapewni również, że podejmie wszelkie działania 
zmierzające do minimalizacji - w ramach obowiązujących przepisów - uciążliwości 
prowadzenia robót budowlanych dla użytkowników sąsiadujących terenów, w szczególności pod 
kątem parametrów środowiskowych związanych z prowadzeniem robót budowlanych. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru 

1.6.4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
Wykonawca jest zobowiązany zarówno do organizacji robót budowlanych, placu budowy, jak i 
wszystkich czynności zależnych w sposób, który wykluczy pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, względnie nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na budowę i utrzymywanie w stanie 
sprawności wyposażenia koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także jest zobowiązany 
zapewnić wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnianego 
na placu budowy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie egzekwował posiadanie przez 
personel wymaganych zabezpieczeń, zarówno w zakresie odzieży, jak i innych zabezpieczeń dla 
prac przewidywanych np. w głębokich wykopach. 
Wykonawca wyznaczy kierownika budowy, który zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 
jest zobowiązany do zapewnienia sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan 
BIOZ), stosując literę rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 roku w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia(Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126), z uwzględnieniem rozporządzeń 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401) i Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. Z 2003 roku Nr 169, poz. 1650), jak również 
wytycznych do planu BIOZ sporządzonych przez jednostkę projektową. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest do utrzymywania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym do 
utrzymywania stałego konsultanta do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy będącego 
rzeczoznawcą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, który realizować będzie kontrolę 
działalności Wykonawcy pod kątem warunków BHP. Jednym z istotnych elementów zapewnienia 
bezpieczeństwa na placu budowy jest ograniczenie dostępu do placu budowy jedynie dla osób 
uczestniczących w procesie realizacji zadania inwestycyjnego. W tym celu obowiązkiem 
Wykonawcy jest - w porozumieniu z Zamawiającym i Inspektorem, a także wyznaczonymi przez 
Zamawiającego służbami - wyznaczenie listy osób upoważnionych do przebywania na terenie 
budowy oraz poinformowanie 
wszystkich szczebli kierownictwa budowy o liście osób upoważnionych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zachowywania bezpieczeństwa przeciwpożarowego, co obejmuje 
całokształt jego działań na budowie. Wykonawca będzie stale iw sprawności utrzymywać 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do: 
-organizacji placu budowy w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak 
i mienia, w tym w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się ognia, 
-składowaniu materiałów budowlanych i urządzeń w sposób nie narażający ich na styczność ze 
źródłem ognia, z wyłączeniem przypadków uzasadnionych technologią montażu, lecz jedynie w 
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miejscu do tego montażu przeznaczonym i uwzględnionym w organizacji placu budowy oraz w 
planie BIOZ, 
-wykonywaniu robót mogących rodzić potencjalne zagrożenie pożarowe w miejscu do tego 
wyznaczonym, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, 
-utrzymywania warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym do utrzymywania stałego 
konsultanta do spraw ochrony przeciwpożarowej będącego rzeczoznawcą do spraw 
przeciwpożarowych, który realizować będzie kontrolę działalności Wykonawcy pod kątem ochrony 
przeciwpożarowej. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.5. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 

Wykonawca, w przypadku konieczności wykonania projekt tymczasowej organizacji ruchu 
drogowego i pieszego w rejonie oddziaływania budowy, uwzględniającego czasową zmianę 
organizacji ruchu, w szczególności takie, jak przewężenie jezdni, zmiana strony ruchu pieszego, 
prowadzenie wykopów w jezdni itp. Wszystkie takie miejsca muszą być przez Wykonawcę 
wyposażone w odpowiednie oznakowania. Wykonawca odpowiada również za nieustanne 
utrzymywanie oznakowania bezpieczeństwa w ww. miejscach oraz za warunki bezpiecznego 
użytkowania tych miejsc. 

1.6.6. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni na nim bezpieczne funkcjonowanie budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania oraz przedstawienia inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego oraz Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy wraz z planem 
ochrony placu budowy, dla których Wykonawca musi uzyskać akceptację. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać i utrzymywać ogrodzenie placu budowy, a po jej 
zakończeniu ogrodzenie to zdemontować i usunąć. Wykonawca jest tu uprawniony do zamiany 
ogrodzenia tymczasowego na ogrodzenie trwałe, o ile wykonanie takiego ogrodzenia wynika z 

planu zagospodarowania terenu załączonego w dokumentacji projektowej. 
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać na budowie porządek. Polega to w szczególności na 
obowiązku właściwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 
elementów budowlanych. 

1.7. NAZWY I KODY DLA ZAKRESÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 

Dla poszczególnych, wybranych zakresów robót zakłada się następującą klasyfikację tych robót w 
oparciu o wspólny słownik zamówień publicznych: 
-kompleksowe wykonanie robót ziemnych, izolacyjnych i drogowych w zakresie odwodnienia 
budynku zaplecza teatru, remontu chodnika i schodów przed obiektem małej sceny na zapleczu 
Teatru Wilama Horzycy w Toruniu włącznie z robotami wykończeniowymi, w tym w 
szczególności roboty izolacyjne, roboty murarskie, roboty budowlano- konserwatorskie fasadowe, 
roboty wykończeniowe, wraz z niezbędnymi dostawami materiałowymi. 

CPV 4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45332530-7 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni dla dróg i pieszych 
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane, 
CPV 45410000-4 Tynkowanie 
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CPV 45442100-8 Roboty malarskie, 
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 

1.8. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
1.8.1. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA, STOSOWANIA I 
WBUDOWYWANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest uprawniony do stosowania jedynie takich materiałów i wyrobów, których 
właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymogów podstawowych w stosunku do obiektu, po 
ich wbudowaniu i w trakcie eksploatacji. Wyroby wbudowywane przez Wykonawcę muszą być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego, jednostkowego stosowania w budownictwie, a także 
powinny spełniać wymagania szczególne, jeśli takie określa niniejsza Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania szczegółowych informacji na temat 
źródła produkcji materiałów budowlanych względnie urządzeń budowlanych. Wykonawcę 
obowiązuje stosowanie wyrobów posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą względnie inny dokument stanowiący prawną 
podstawę do stosowania w budownictwie, o ile dokument taki będzie uznany przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać szczegółowe dane dotyczące materiałów stosowanych 
oraz przeznaczonych do zastosowania wraz ze szczegółowymi danymi dotyczącymi parametrów 
technicznych materiałów, a w odniesieniu do urządzeń szczegółowych charakterystyk urządzenia 
wraz z dokumentacjami techniczno- ruchowymi, o ile takie dla danego urządzenia są 
przygotowywane przez producenta, także informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia, na każde żądanie inspektora nadzoru bądź Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
Wykonawca wliczy wszystkie koszty w wynagrodzenie ryczałtowe uwidocznione w umowie, a w 
tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do 
robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania i zabezpieczania materiałów i urządzeń 
na placu budowy. Wszystkie miejsca składowania tymczasowego na placu budowy winny być 
oznaczone w projekcie zagospodarowania placu budowy. 
Składowane materiały, elementy i urządzenia na każde wezwanie inspektora nadzoru 
inwestorskiego muszą być udostępniane przez Wykonawcę. Także na żądanie inspektora nadzoru, 
Zamawiającego bądź Projektanta Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty 
potwierdzające, że sposób składowania materiałów jest prawidłowy, zgodny z zaleceniami 
producenta i że materiał lub urządzenie przechowywane względnie składowane w dany sposób na 
placu budowy nie traci swoich właściwości i parametrów technicznych, a także, że nie wygasa 

wobec Zamawiającego uprawnienie, umożliwiające mu wieloletnie korzystanie i trwałość 
wbudowanego wyposażenia obiektu i otoczenia. Zastosowane materiały budowlane muszą 
respektować uwarunkowania, w szczególności wynikające ze Specyfikacji Technicznej, w 
tym szczegółowych specyfikacji technicznych. O wszystkich materiałach jak i urządzeniach 
przeznaczonych do wbudowania w obiekt lub w zagospodarowaniu terenu Wykonawca ma 
obowiązek na bieżąco, lecz wyprzedzająco informować inspektora nadzoru, na jego życzenie 
przekazując mu, także wyprzedzająco, żądane certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty 

potwierdzające parametry techniczne elementów budowlanych. 
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W przypadku, gdy na terenie budowy znajdą się materiały i urządzenia nie akceptowane, nie 
spełniające kryteriów określonych w dokumentacji projektowej, nie spełniających kryteriów 
określonych w wymaganiach realizacyjnych, wówczas Wykonawcy zabronione jest wbudowywanie 
tych materiałów w realizowany obiekt, a także Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie elementy 
takie usunąć z placu budowy. W wyjątkowych przypadkach, gdyby nastąpiło wbudowanie, za zgodą 
Zamawiającego, inspektora nadzoru łącznie i tylko gdy wszystkie wymienione strony wyrażą na to 

zgodę, można wadliwy lub nie spełniający kryteriów element pozostawić jako wbudowany, jednak 
pod warunkiem znaczącego obniżenia jego ceny. Jeśli Wykonawca nie uzyska akceptacji 
wszystkich stron wymienionych wyżej, wówczas na własny koszt jest zobowiązany usunąć 
elementy wadliwe lub nie spełniające wymagań realizacyjnych, także jeśli oznacza to konieczność 
powtórnej realizacji prac budowlanych zależnych. 
Każdy rodzaj robót, w wyniku których Wykonawca wbudowuje elementy nie zbadane, nie 
zaakceptowane przez pozostałych uczestników procesu budowlanego, jest realizowany na wyłączne 
ryzyko Wykonawcy, z konsekwencjami związanymi z odpowiedzialnością Wykonawcy. Jeśli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

1.8.2. ZACHOWANIE JAKOŚCI ROBÓT A UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO 
PROPONOWANIA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia należytej jakości robót. W związku z powyższym 
wymaga się, aby potencjalna debata na temat zastosowania konkretnych rozwiązań materiałowych 
odbyła się wyprzedzająco w stosunku do podjęcia konkretnych działań realizacyjnych. Opis robót 
wraz z przedmiarem robót podaje konkretne rozwiązania materiałowe, ponieważ jedynie takie 
zapewniają określone jednoznacznie zdefiniowane odniesienie co do kryteriów jakościowych a 

jednocześnie wskazują, że produkt o danej specyfikacji technicznej istnieje i może być 
zastosowany. Oznacza to, że zaprojektowane materiały nie są obligatoryjne, lecz wyznaczają pole 
odniesienia (analiza porównawcza parametrów) dla poszukiwania alternatyw. Czyni to zadość 
warunkowi zapewnienia konkurencyjności i bezstronności. Z drugiej strony zabezpiecza to 
Zamawiającego przed zastosowaniem doboru materiału całkowicie przypadkowego lub o 
zaniżonych kryteriach - w tym kryteriach estetycznych (a nie tylko technicznych - wskazać należy, 
że potrzebą publiczną jest wysoka jakość obiektu pod względem architektonicznym, a więc także 
estetycznym i odwołującym się do przestrzennych wartości kulturowych). Należy też pamiętać, że 
tzw. swoboda doboru rozwiązań nie może naruszać interesu osób trzecich, a taki pojawia się w 
przypadku m.in. odpowiedzialności cywilnej innych uczestników procesu inwestycyjnego 
w tym poszczególnych projektantów branżowych i sprawdzających, także rzeczoznawców). 
Wykonawca uprawniony jest do proponowania i zamiany materiałów (za zgodą Zamawiającego) w 
każdym przypadku, o ile dochowa określonej niżej procedury, a także o ile materiał zamienny 
dysponuje własnościami technicznymi nie gorszymi od ujętych w dokumentacji przetargowej. Z 
racji występowania wielu cech materiałów do określenia cech kluczowych, przesądzających o 
zgodności w istotnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu cechach, cechy kluczowe 
wskazuje Projektant i rekomenduje Zamawiającemu podjęcie decyzji w sprawie zamiany. 
Od Wykonawcy wymaga się aby wszelkie zamiany materiałowe, do których ma z jego inicjatywy 
dojść, były zgłaszane wyprzedzająco w stosunku do podjęcia robót. Winny one wynikać z analizy 
dokumentacji, własnych wniosków i dostosowania do technologii realizowania pzedmiotu zadania 
Wykonawcy. Prawidłowe planowanie realizacji musi zatem ujmować te kwestie na etapie 
organizacji budowy, by uniknąć spontanicznego i nieprofesjonalnego zgłaszania wniosków w 
trakcie, gdy każda zamiana i każda modyfikacja może rzutować na harmonogram realizacji prac. 
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Wykonawca nie może zatem zakładać w domyśle zgody na zamianę i jedynie jej uprzednie 
zatwierdzenie pozwala na wprowadzenie zamiennika w tok realizacji budowy. Procedura 
uzgadniania listy zamienników tak co do materiałów jak i technologii winna polegać na 
przygotowaniu przez Wykonawcę listy proponowanych zamienników w stosunku do elementów 
bądź produktów wskazanych w dokumentacji projektowej nie później niż 30 dni od daty 
powierzenia robót budowlanych przez Zamawiającego. Po tym terminie Zamawiający i Inspektor 
Nadzoru zastrzegają możliwość jednostronnej odmowy rozpatrywania wniosków o zmiany. Z 
chwilą złożenia propozycji zmian, propozycja ta podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu zarówno 
przez Zamawiającego jak i Inspektora, i w terminie 14 dni Wykonawca otrzyma odpowiedź. W 
przypadku odpowiedzi negatywnej, Wykonawca może przyjąć zastosowanie materiału zgodnie z 
dokumentacją lub ma dodatkowe 14 dni na złożenie propozycji alternatywnej, po czym powtarza 
się procedura konsultacji Inwestora i Inspektora. Wnioskowanie o zamiany nie może mieć wpływu 
na realizację harmonogramu prac złożonego w ofercie. 

1.9. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE STOSOWANEGO SPRZĘTU I STOSOWANYCH 
MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu, który nie spowoduje uszkodzeń elementów 
budowlanych już wbudowanych. Musi również stosować sprzęt nie wpływający negatywnie na 
parametry jakościowe realizowanych elementów tak co do parametrów technicznych, jak i 
estetycznych. Zabronione jest stosowanie sprzętu, którego skutki działania będą negatywne także w 
ujęciu długofalowym, w perspektywie długoletniej eksploatacji, powodując obniżenie trwałości 
elementów, pomimo zachowania ich parametrów wytrzymałościowych. 

1.10. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawcę obowiązuje stosowanie środków transportu, które są dopuszczone do eksploatacji, nie 
powodują uszkodzenia przewożonych materiałów i elementów, a także których użycie nie 

powoduje niebezpieczeństwa zarówno na budowie jak i poza nią w trakcie wykonywania zadania. 
Zabrania się Wykonawcy stosowania środków transportu, które negatywnie wpływałyby na stan i 
jakość transportowanych elementów budowlanych. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

1.11. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.11.1. PODSTAWOWY TRYB I WYMAGANIA REALIZACYJNE 

1.11.1.1. Wszelkie prace realizowane przez Wykonawcę muszą być realizowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami wskazanymi w niniejszym opracowaniu jako obowiązujące, 
wiedzą i sztuką budowlaną. 

1.11.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opisem rzeczowym robót i 
rysunkami technicznymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.11.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w opisie robót(jeśli jest wymagana) lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
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1.11.1.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

1.11.1.5. Wyprzedzająco w stosunku do podjęcia robót budowlanych Wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 

1.11.1.7. Wykonawca prowadzi certyfikację i atestację pełnego procesu realizacji budowy. Na 
bieżąco jest zobowiązany do przekazywania informacji dotyczących zastosowania prawidłowych 
rozwiązań budowlanych Inspektorowi Nadzoru. 

1.11.1.8. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z instrukcjami producenckimi w 
odniesieniu do materiałów. O ile niniejsza specyfikacja nie wskazuje zagadnień odmiennie, 
wówczas absolutnie priorytetowe są wytyczne producentów. 

1.11.1.9. Wszelkie prace podlegające zakryciu muszą być zgłaszane z odpowiednim 
wyprzedzeniem zarówno Inspektorowi Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni, chyba, że 
procesy technologiczne uniemożliwiają takie wyprzedzenie. Wówczas należy powiadomić 
pozostałe strony z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin. Nie zachowanie tego reżimu może 
skutkować brakiem odbioru danego etapu robót lub robót ulegających zakryciu. 

1.11.1.10. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

1.11.1.11. Każde rozwiązanie szczegółowe przedstawiane do akceptacji Wykonawca przedstawia w 
formie pisemnej, a na życzenie Inwestora lub jednostki projektowej przedstawia szczegółowe, 
dokumentacyjne rozwiązanie warsztatowe. 

1.11.1.12. Dla zapewnienia płynności realizacji próbki materiałowe do akceptacji winny być 
dostarczane z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni od planowej daty zastosowania danego materiału 
do Inspektora Nadzoru. Brak zachowania takiego wyprzedzenia naraża Wykonawcę na przejęcie 
pełnej odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z tytułu przeciągającej się procedury opiniowania 
próbki. 
1.11.1.13. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

1.11.1.14. Wykonawca w razie wątpliwości zwraca się do Inspektora o wyjaśnienia. Wyjaśnienia 
Inspektora i tryb ich udzielania nie mogą stanowić podstaw do zmian w stosunku do dokumentacji 
przetargowej o ile nie stanowią wyraźnego wskazania autoryzującego taką zmianę, a także nie 
mogą być przyczyną zmian harmonogramu realizacji robót budowlanych, o ile wyprzedzająco nie 
uzyskano zgody Zamawiającego. 
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1.12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.12.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

1.12.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji przetargowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.(jeśli dotyczą) 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 badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
1.12.8. DOKUMENTY BUDOWY 
1.12.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
1.12.8.2. Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1.12.8.1.-3., następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.12.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
1.13. Wykonawca wykonując roboty budowlane ma prawo zastępować rozwiązania technologiczne 
określone w projekcie lub wynikające z określonego w projekcie kształtu rozwiązań 
architektoniczno- budowlanych. 
Tym samym nie są wiążące dla wykonawcy w szczególności zastosowane kalkulacje dotyczące 
ilości nakładów na robociznę, sprzęt i materiały pomocnicze. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z 
konieczności zachowywania zasad realizacji robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego oraz z zasadami ochrony interesu osób trzecich, powiązanych z uwarunkowaniami 
realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego. 
1.14. ODBIÓR ROBÓT 
1.14.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

1.14.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 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 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów z przeprowadzonych 
pomiarów, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 

1.14.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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1.14.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 
1.14.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 1.14.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i 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 SST. W toku odbioru ostatecznego robót, 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja przetargowa i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
1.14.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować co najmniej następujące 
dokumenty, z zastrzeżeniem j.n.: 
a), dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jeśli są wymagane) 
b). szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
c). protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających (lub wpisy w dzienniku 
budowy), 
d). protokoły odbiorów częściowych (lub wpisy w dzienniku budowy) 
e). recepty i ustalenia technologiczne, 
f). dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
g). wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 

h). deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
i), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
odgromowej, telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
j). geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
k). kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geod. inwentaryzacji powykonawczej (nie dotyczy) 
1). oświadczenie kierownika budowy według załącznika nr 2 do STWiOR, stanowiące niezbędny 
dokument, którego podpisanie warunkuje możliwość zajęcia stanowiska przez Zamawiającego i 
Inspektora Nadzoru. Zamawiający jest uprawniony do poszerzenia zakresu dokumentów 
odbiorowych wskazanych w STWiOR, w SIWZ oraz w projekcie umowy, a Wykonawca jest 
zobowiązany uznać zakres wskazany przez Zamawiającego za wiążący. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

1.14.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.14.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) 
robót". 

1.15. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są uregulowania umowne. 

Część II SZCZEGÓŁOWA 

2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

2.1 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót odwodnieniowych, drogowych: 

2.2. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

2.3. WYKONANIE ROBÓT 

Zakres rzeczowy robót remontowych. 
2.3.1. Rozebranie nawierzchnię chodnika oraz pozostałą pasem o szerokości 3 m od ściany 
budynku, 
2.3.2. Wykonanie wykopu umocnionego grodzicami do projektowanej niwelety, 
2.3.3. Wywiezienie gruntu z wykopu na odległość do 10 km, 
2.3.4. Przywóz zasypki filtracyjnej o szer. 10 cm, 
2.3.5. Drenaż z rur kamionkowych o średnicy 100 mm perforowanych w obsypce filtrcyjnej-
grubość 40 cm o średnicy ziarn 3-60 mm w geowłókninie filtracyjnej POLYFELTTS 70 
przepuszczającej wodę i odcinającej przenikanie drobnych cząstek gruntu rodzimego do zasypki, 
2.3.6. Woda z drenażu odprowadzana do istniejącej studzienki na kolektorze deszczowym Dn 450 
mm w ulicy Wały Gen. Sikorskiego- za pomocą przepompowni usytuowanej odprowadzana przy 
budynku teatru. 
2.3.7. Wraz z drenażem odwadniającym wykonać izolację pionową ścian folią kubełkową 
zakładaną w odległości 10 cm od ścian 
2.3.8. Przestrzeń pomiędzy ścianą a folią należy wypełnić kalibrowanym kruszywem o średnicy 3 
do 60 mm, 
2.3.9. Cały wykop w części zostanie zasypany zasypką filtracyjną o granulacji 3-60 mm, 
a w pozostałej części gruntem piaszczystym (PS,Po ) zagęszczonym, 
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2.3.10. Wykonanie chodnika z nowych płytek chodnikowych. 

2.4. Wymagania ogólne: 

2.4.1. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

2..5. KONTROLA JAKOŚCI 

2.5.3. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest - mb, m3 drenażu, wykopu... 
Ilość robót określa się na podstawie opisu robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

2.6.. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Priorytet co do rozliczenie określa umowa. 
Ryczałtowe rozliczenie wg obmiaru obejmuje: 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 


