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Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców 
 
 

ROZDZIAŁ I 
NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 Nazwa zamawiającego:      Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy  
 Adres do korespondencji: ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-
publicznych-prowadzonych-przez-jednostki-zakladu 
Zaleca się bieżące sprawdzanie treści aktualizowanego ogłoszenia. 
Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem: 040000/271/6/2017/ADG-ZAP. Wskazane jest 
aby Wykonawcy powoływali się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 
 

ROZDZIAŁ II 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub 
„Pzp”. 
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Pzp.  
Postępowanie niniejsze prowadzone na podstawie art. 24aa ustawy Pzp. 
W związku z powyższym, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie 
wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł 
zbadać, czy Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie 
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
Ilekroć w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte zostaną określenia to 
oznaczają: 
1) ustawa Pzp lub Pzp - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.), 
2) SIWZ - należy przez to rozumieć  niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami, które stanowią jej integralną część, 
3) Zamawiający - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy,  
4) Wykonawca - zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11 ustawy Pzp. 
        
 

http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-prowadzonych-przez-jednostki-zakladu
http://www.zus.pl/o-zus/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-prowadzonych-przez-jednostki-zakladu


 

ROZDZIAŁ III 
OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku  
I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8”. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  
 
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w cz. III SIWZ, na który składa się: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Dokumentacja projektowa: 

 Projekt budowlany – branża sanitarna i elektryczna dla zadania pn.: „Budowa przyłącza 
kanalizacji deszczowej dla budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
w Tucholi przy ul. Dworcowej 8”; 

 Projekt wykonawczy – branża sanitarna i elektryczna dla zadania pn.: „Budowa przyłącza 
kanalizacji deszczowej dla budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
w Tucholi przy ul. Dworcowej 8”; 

3. Inwentaryzacja instalacji kanalizacji deszczowej. 

4. Specyfikacja materiałowa. 

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: 

 Wymagania ogólne; 

 Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej; 

 Roboty montażowe instalacji zalicznikowej WLZ. 

6. Przedmiary robót: 

 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Tucholi przy ul. Dworcowej 8. 

 
Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
 

 Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp Zamawiający wymaga, aby                 
w okresie realizacji umowy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy                    
o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne w zakresie realizacji zamówienia tj.: prace 
przy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.  
Powyższe wymogi nie dotyczą osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne                                     
w budownictwie (np. kierownik robót). 
 
Wymagania Zamawiającego dotyczące obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności fizyczne w zakresie 
realizacji zamówienia, sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29  
ust. 3a, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,  
o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju 
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności  
w trakcie realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy (cz. II SIWZ). 



 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje 
możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniedbania Podwykonawców i jego   
pracowników w takim samym stopniu, jakby to były jego działania lub zaniedbania, 
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania firm Podwykonawców (jeżeli 
są one już znane).  
W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował 
zamówienie bez udziału Podwykonawców.  
3) szczegółowe zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale  
Podwykonawców określono w cz. II SIWZ Wzór umowy. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunki równoważności zostały 
określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym cz. III SIWZ. 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego w OPZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Złożone przez Wykonawcę dokumenty poświadczające równoważność posłużą Zamawiającemu 
do dokonania oceny, czy złożona oferta jest równoważna, a jeśli z ich treści nie będzie wynikało, 
iż proponowane wyroby są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, 
stanowić będą podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. 
 

ROZDZIAŁ IV  
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 
Termin realizacji zamówienia: 29.06.2018 r.  

 
ROZDZIAŁ V 

WARUNKI UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu,  
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnienie przesłanek 
braku wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz  dodatkowo art. 24 ust. 5 
pkt 1 i 8 ustawy Pzp.  
2) spełniają warunki  udziału w postępowaniu dotyczące: 

       2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów. 

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. 
2.3) zdolności technicznej lub zawodowej,  
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

 a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną robotę 



 

budowlaną obejmującą swoim zakresem branżę sanitarną, o wartości umowy co najmniej 60 
tysięcy złotych brutto. 
W przypadku, gdy wartość roboty budowlanej jest wyrażona w walucie innej niż PLN, przeliczenie 
wartości na PLN nastąpi według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie 
publikowano kursu waluty – według ostatniego średniego kursu NBP przed dniem publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
b) dysponuje kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie 
art. 12 ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, wydane na 
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji. 
Dla osoby, o której mowa powyżej, w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a 
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn.zm.) oraz ustawy 
 z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).  
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, 
wspólnicy spółki cywilnej): 
1) brak istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu musi być wykazany przez 
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
2) warunki udziału w postępowaniu muszą spełnić łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie, z zastrzeżeniem, że warunek doświadczenia musi spełnić co najmniej jeden z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 Pzp). 
Poleganie na zasobach innych podmiotów.  
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, 
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
W takim przypadku zobowiązanie innego podmiotu powinno zawierać potwierdzenie 
uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako Podwykonawcy. 
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, 
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 



 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu zostanie dokonana według formuły 
spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów 
wyszczególnionych w cz. I SIWZ Rozdział VI. 

 
ROZDZIAŁ VI 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć:  
1.1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące: 
 a) nie podlegania wykluczeniu z postępowania - w zakresie wskazanym w SIWZ wg wzoru 
 stanowiącego załącznik nr 2 do cz. I SIWZ, 
 b) spełniania warunków udziału w postępowaniu - w zakresie wskazanym w SIWZ wg 
 wzoru  stanowiącego załącznik nr 3 do cz. I SIWZ, 
 
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,           
o którym mowa w pkt 1.1. 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa 
w pkt 1.1. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,               
o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
przy czym dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
1.2) Jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 polega się na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów zobowiązany 
 jest przedłożyć dowód, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi 
 zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
 mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowód 
 musi precyzować w szczególności:  
 - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
 zamówienia publicznego, 
 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
 - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
 udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 



 

 zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą – wg wzoru 
 stanowiącego  załącznik nr 4 do cz. I SIWZ . 
1.3) pełnomocnictwo – należy dołączyć do oferty, w przypadku, gdy ofertę podpisze(ą) 
 osoba(y) inna(e) niż wymieniona w odpisie z właściwego rejestru lub innym 
 dokumencie wskazującym sposób reprezentacji Wykonawcy,  
1.4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika Wykonawców  wspólnie ubiegających się o  udzielenie 
 zamówienia, 
1.5) formularz ofertowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do cz. I SIWZ, 
1.6) szczegółowy kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonego do SIWZ 
 przedmiaru robót, 
1.7) oświadczenie Wykonawcy dotyczące okresu udzielonej gwarancji - wg wzoru 
 stanowiącego  załącznik nr 5 do cz. I SIWZ. 
 
2. Po otwarciu ofert 
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji     
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: 
2.1) Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do cz. I SIWZ, 
lub 
2.2) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do cz. I SIWZ.  
 
Dokument powinien być złożony w oryginale, podpisanym przez osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego z tych Wykonawców).  
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę –
art.4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r. 
poz.184, 1618 i 1634). 
 
3. Na wezwanie Zamawiającego: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na 
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
3.1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 



 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 3.1) lit. a, b i c                       
w odniesieniu do innych podmiotów, na których zdolnościach polega na zasadach określonych w 
art. 22a pzp oraz odnośnie Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 22a pzp.  
3.2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:  
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 8 do cz. I SIWZ. 
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.  
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                       
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi 
osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do cz. I SIWZ. 
 
4. Wykonawca zagraniczny. 
4.1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1) lit. a-c dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające  
odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa      
w pkt. 4.1) a i b zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed  



 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby, wystawione z  odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu 
(określoną dla dokumentu zastępowanego). 
5. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca 
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji 
może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub 
certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub 
uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 3 i 4. 
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 
oświadczenia lub dokumenty (o ile nadal są aktualne) dotyczące tego Wykonawcy lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352).         
W takim wypadku Wykonawca wskazuje odpowiednio: oznaczenie postępowania, w którym te 
oświadczenia lub dokumenty zostały Zamawiającemu złożone lub adres internetowy 
ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający może je pobrać. 
7. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1–5 dotyczące Wykonawcy, innych podmiotów, na 
których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a, Podwykonawcy 
mogą być składane wyłącznie w formie oryginału. Dokumenty, o których mowa w pkt 1–5 inne niż 
oświadczenia wymienione w zdaniu poprzednim mogą być składane w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być 
złożone w formie oryginału lub  kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do 
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.  
9. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów 
publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące 
Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że 
dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie 
zobowiązany do jego przedłożenia wraz z tłumaczeniem na język polski. 
10. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1126). 
 

ROZDZIAŁ VII 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

 
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  



 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język 
polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje. 

4. Zaleca się sporządzenie oferty na maszynie do pisania, komputerze lub inną czytelną i trwałą 
techniką.  

5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) umocowaną(e) 
do reprezentowania Wykonawcy, tj. osobę (osoby) umocowaną(e) do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy.  

6. Ewentualne umocowanie innych osób do podpisania oferty musi być dołączone do oferty. 
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza.  

7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.  
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
12. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
13. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 

obcych. 
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
15. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do 

ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu. 

16. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określonej w art. 11 ust.4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153 
poz.1503 ze zm.) Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio 
oznaczyć zastrzeżone informacje oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę 
przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne uzasadnienie odnośnie 
charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie powinno dowodzić, że zastrzeżona 
informacja w myśl przywołanego powyżej przepisu: 

a)  ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 
b)  nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c)  podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy Pzp nie będzie występował 
o uzupełnienie lub wyjaśnienie złożonego w ofercie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz 
jego uzasadnienia. Zamawiający oceni zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jego 
uzasadnienie. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykazał w ofercie 
że informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna to 
zastrzeżenie za bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 
2005r.(sygn. III CZP 74/05) odtajnieniem. W takim przypadku oferta będzie jawna również 
w zakresie nieskutecznie objętym tajemnicą przedsiębiorstwa, o czym Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę. 



 

17.Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp  tj:  nazw (firmy) 
oraz adresu Wykonawcy, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych  w ofertach. 
18. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępnione, informacje te zaleca 
się umieścić w oddzielnej kopercie (wewnątrz opakowania oferty) oznaczonej napisem: 
„tajemnica przedsiębiorstwa”. 
19. Wykonawca na własne ryzyko dołącza informacje (dokumenty, oświadczenia itp.), które nie są 
wymagane w SIWZ. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia w stosunku do 
Zamawiającego w związku z ich udostępnianiem. 
20. Poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób 
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. 
21.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 
Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie woli Wykonawcy o wprowadzeniu zmian lub 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o zmianie oferty winno 
być opakowane i złożone zgodnie z wymogami określonymi dla ofert,  ponadto opakowanie 
powinno być oznaczone napisem „zmiana” lub „wycofanie”.  
 

ROZDZIAŁ VIII 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM   

 
 Wadium nie jest wymagane. 
 

ROZDZIAŁ IX 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

 
ROZDZIAŁ X 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
   

1.  Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami zostają wyznaczeni: 
 a) w sprawach przedmiotu zamówienia – Ilona Wadzińska  Wydział Administracyjno-
  Gospodarczy, w dni robocze w godz. 7.00-15.00 tel. 52 3418309, e-mail:   
  ilona.wadzinska@zus.pl 
 b) w sprawach formalno- prawnych – Jowita Ośmiałowska Wydział Administracyjno-
  Gospodarczy, w dni robocze w godz. 7.00-15.00 tel. 52 3418308, e-mail:   
  jowita.osmialowska@zus.pl 
 Wymienione osoby nie są upoważnione do udzielania Wykonawcom ustnych informacji w 
 zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową 
 pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla 
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 Wykonawców wiążące.  
2. Zamawiający informuje, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienie oraz informacje 
 Wykonawcy i Zamawiający przekazują pocztą elektroniczną lub faksem z wyłączeniem: 
 1. oferty, 
 2. dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, po otwarciu ofert i na      
    wezwanie Zamawiającego, 
 3. dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego        
    działającego na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 
 które należy złożyć na piśmie i dostarczyć osobiście, za pośrednictwem operatora   
 pocztowego albo za pośrednictwem posłańca. 
3. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
 oraz informacje pocztą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej 
 potwierdza niezwłocznie fakt ich otrzymania. 
4. Zamawiający będzie wysyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
 na adres poczty elektronicznej lub numer faksu podane przez Wykonawcę w ofercie. 
5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
 pisemnie winny być składane na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w 
 Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz. 
6.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
7.   Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi Wykonawcy, jednak nie później niż na dwa 
  dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie  
  treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa  
  połowa terminu wyznaczonego do składania ofert. 
8.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
  o którym mowa w pkt 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
  lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
9.  Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którzy 
  pobrali SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępnił SIWZ. 
 10.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o  
  którym mowa w pkt 7. 
11.  W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania   
  Zamawiającemu faksem – wyłącznie na numer  52 345 63 72 lub drogą elektroniczną -  
  wyłącznie na adres: jowita.osmialowska@zus.pl 

 
 

ROZDZIAŁ XI 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu. Zaleca się oznaczyć ofertę w następujący    

sposób: 

Oferta na przetarg nieograniczony pn.: 
„Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku 

I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8”. 
 

Wykonawca może umieścić na kopercie swoje logo oraz nazwę i adres. 
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ZUS Oddział w Bydgoszczy,                                    

ul. Świętej Trójcy 33, sala nr 24 Dziennik Podawczy (parter budynku), w terminie do dnia               
17.10.2017r. do godz. 10.00. 

mailto:jowita.osmialowska@zus.pl


 

3. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy przygotować w 
sposób określony jak w ust. 1 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym jak wyżej. 

4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert – niezależnie od 
sposobu, w jaki Wykonawca składa ofertę - będą odesłane niezwłocznie do Wykonawcy. 
Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. Naruszeniem 
terminu do złożenia oferty jest każde spóźnienie ze złożeniem oferty, niezależnie od przyczyn i 
wymiaru czasowego tego spóźnienia. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego ZUS 
Oddział w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, pokój nr 419 (IV piętro). 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące:  
 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności  
  zawartych w ofertach. 
 

ROZDZIAŁ XII 
SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

     
1. Cenę oferty należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań niniejszej SIWZ.  
2. Ceną oferty, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy Pzp, jest cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1  i 
 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 
 2014r. poz. 915). 
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia zostały określone                
 w cz. II SIWZ –Wzór umowy. 
4. Wszelkie ewentualne udzielone przez Wykonawcę rabaty, bonifikaty, promocje, 
 opusty muszą być uwzględnione w cenie oferty. 
5. Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową i musi być podana w PLN cyfrowo  i 
 słownie, z uwzględnieniem obowiązującego podatku od towarów i usług VAT /z 
 zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku/ 
6. Cena ryczałtowa podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki  związane 
 z wykonaniem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, na 
 warunkach określonych we wzorze umowy, w szczególności: koszty zatrudnienia 
 pracowników na umowę o pracę, transport, ubezpieczenie, uzyskanie niezbędnych 
 uzgodnień, pozwoleń, pomiarów, koszty uzyskania wszelkich decyzji, opinii itp.  
7. Cenę należy obliczyć na podstawie załączonej dokumentacji opisującej przedmiot 
 zamówienia (cz. III SIWZ), uwzględniając: 
  -cykl realizacji przedsięwzięcia, 

  -dopełnienie obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz  
 aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, 
 -wykonanie zobowiązań wynikłych ze wzoru umowy stanowiącego cz. II SIWZ, 
 -utrzymanie i konserwacje wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych. 

Przedmiar robót (zestawienie ilościowe) stanowi materiał pomocniczo- informacyjny do 
opracowania kosztorysu ofertowego i ustalenia ceny.  

8. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. 
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
 podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
 oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
 który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 



 

 ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
 Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
 których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
 wartość bez kwoty podatku. 
  Zamawiający poprawi w ofercie: 
 1) oczywiste omyłki pisarskie, 
 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  
  dokonanych poprawek,  
 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków  
  zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
                               

ROZDZIAŁ XIII 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 
Kryteria oceny ofert stanowią: 

Lp. Kryterium oceny ofert znaczenie kryterium 

1 Cena oferty 60 % 

2 Okres gwarancji 40 % 

 
Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji  w oparciu                
o następujący algorytm: 
O = C + G , gdzie: 
O = suma punktów jaką Wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofert 
C = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium cena  
G = ilość punktów jaką Wykonawca uzyskał za kryterium gwarancja 
 
               Cof.min. 

C =  ------------------- x 60 
               Cof.bad 

 
Cof.min. – cena brutto oferty najtańszej 
Cof.bad. – cena brutto oferty badanej 
 

Gbad. 
G =  ------------- x 40      
             Gmax. 

      

Gbad. – okres gwarancji zaoferowany w ocenianej ofercie (w miesiącach) 
Gmax. – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji (w miesiącach), z zastrzeżeniem, że maksymalny 
okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy 
Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia 
dotyczącego okresu udzielonej gwarancji (załącznik nr 5 do SIWZ), 
Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w miesiącach), ponad 
minimum wymagane w OPZ tj. ponad 36 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca otrzyma punkty za 
w/w kryterium oceny ofert jeśli zaproponuje okres gwarancji > niż 36 miesięcy. W przypadku 



 

zaoferowania minimalnego, wymaganego okresu gwarancji (36 miesięcy) Wykonawca otrzyma 0 
pkt w kryterium oceny ofert gwarancja. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 
miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje ponad 60 miesięcy gwarancji otrzyma 
maksymalną liczbę punktów w tym kryterium oceny ofert, tak samo jak Wykonawca, który 
zaproponuje 60 miesięcy gwarancji. 

 
ROZDZIAŁ XIV 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
 
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia kryteria wyboru.  
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, 
zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.  
3. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępni również na stronie 
internetowej Zamawiającego. 
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach i w formie określonych 
w Rozdziale XV cz. I SIWZ. 
5. Z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 3 oraz art. 183 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie zawarta w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania pocztą elektroniczną lub faksem zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty.  
6. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w SIWZ, 
złożonej ofercie oraz we wzorze umowy określonym w cz. II SIWZ. 
 

ROZDZIAŁ XV 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY   

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie  należytego 
wykonania umowy w wysokości równej 5% ceny brutto, które można wnieść w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 
3) gwarancjach bankowych 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innych formach niż wymienione 
w pkt. 1 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 91 1020 5590 0000 0102 9040 7013. W tytule 
przelewu należy umieścić nazwę zamówienia, którego dotyczy zabezpieczenie. 
Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu zostanie przyjęty 
termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 



 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy Wykonawcy. 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej dozwolonej formie należy 
złożyć w ZUS O/Bydgoszcz ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz Wydział Administracyjno-
Gospodarczy pok. 424 (przed podpisaniem umowy). 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 
7. Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
niepieniężnej, musi w szczególności określać: 
1) termin obowiązywania gwarancji /poręczenia, 
2) kwotę zabezpieczenia, 
3) wskazanie gwaranta lub poręczyciela, tj. podmiotu wystawiającego gwarancję lub poręczenie, 
4) wskazanie uprawnionego z gwarancji lub poręczenia tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Bydgoszczy, 
5) nazwę zamówienia stanowiącego przedmiot zabezpieczenia, 
6) nieodwołalność gwarancji lub poręczenia, 
7) bezwarunkowość dysponowania gwarancją lub poręczeniem. Zabezpieczenie wnoszone           
w gwarancjach lub poręczeniach musi bezwarunkowo gwarantować Zamawiającemu wypłatę 
pieniędzy na każde jego wezwanie. 
Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz musi charakteryzować się taką samą 
swobodą dysponowania nim jak zabezpieczeniem wniesionym w pieniądzu. Oznacza to, że 
dochodzenie przez Beneficjenta roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy nie może być ograniczone tym, że zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż  
pieniądz. Roszczenie wynikające z gwarancji/poręczenia winno być płatne na każde wezwanie do 
zapłaty złożone przez Beneficjenta. 
8. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. W tym celu Wykonawca przed 
podpisaniem umowy musi przedłożyć projekt ww. dokumentu, celem sprawdzenia pod względem 
formalno-prawnym. 
9.Wykonawca może w trakcie trwania umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia tylko na 
zasadach określonych w art.149 ustawy Pzp. 
10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy odbywać się będzie na zasadach 
określonych w cz. II SIWZ - Wzór umowy. 

 
ROZDZIAŁ XVI 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 
ustawy.  
3. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty odwołującego 



 

d) opisu przedmiotu zamówienia 
e) wyboru najkorzystniejszej oferty 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu. 
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
7. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy Pzp. 
8. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 

 
 
 

                



Załącznik nr  1 do cz. I SIWZ 
        .......................................................... 
                         (miejscowość, data) 

Znak sprawy 040000/271/6/2017/ADG-ZAP 

 
FORMULARZ OFERTY 

 
 Nazwa (firma) i siedziba (adres) Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………..……………………..………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów:………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji(jeżeli jest inny niż siedziby)…..……………………………………………..………….……...…… 

……………………………………….………………………….…………………………………………………………………………… 

Numer telefonu..………………………….........……………………………………………..…………………………………. 

Fax na który zamawiający ma przesyłać korespondencję: …………………………………………………….. 

E-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję:……….…………………………….………….  
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie przyłącza 
kanalizacji deszczowej dla budynku I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8” 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w SIWZ za:  
cenę netto ..............………………………………………………..………………….……..zł 
(słownie……..………………………………………………………………………………..………………………………zł)  

stawka podatku VAT ……………%  

wartość podatku VAT…………………...………………………………………………………………..…………….zł  

cenę z podatkiem VAT (brutto) ……………...........................................................................zł  

(słownie …………………………….……………………………………………………………………………….…..……zł) 

2.Określona cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3.W związku z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że wybór 
naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług. Oświadczamy, 
że towary/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego to: 
  

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość towarów lub usług bez 
podatku VAT 

   

   

   
 
w razie potrzeby należy powielić wiersze tabeli 
W przypadku braku jakichkolwiek zaznaczeń lub wpisów, Zamawiający uzna, że wybór niniejszej oferty 
nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
dotyczącymi podatku od towarów i usług. 
 



 4.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, w   
  szczególności specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, nie 
  wnosimy do niego zastrzeżeń i jest on wystarczający do sporządzenia oferty i  
  wykonania zadania. 
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
 związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert. 
6. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy - stanowiący część II SIWZ - został  
 przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  
 do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
 przez Zamawiającego. 
7. Oświadczamy, że powierzamy podwykonawcom wykonanie następującej części 
 zamówienia ** 
  

Część zamówienia powierzona 

podwykonawcom 

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy (jeżeli 
są one już znane).  
 

  

  

  

 

8. Oświadczamy, że Zamawiający może uzyskać dokumenty dotyczące Wykonawcy 
 w rejestrze publicznym ………..…………………………………………………………………………………….. 

(adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   .................................................................................. 
                      (podpis osoby (osób) uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

** należy wypełnić jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom część zamówienia 
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Załącznik nr 2 do cz. I SIWZ 
 
Znak sprawy 040000/271/6/2017/ADG-ZAP 
 

Wykonawca: 

……………………………… 
(pełna nazwa/firma) 
 

……………………………… 
 
……………………………… 
(adres) 

Oświadczenie wykonawcy  
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku I/ZUS w Tucholi przy                    
ul. Dworcowej 8” 
prowadzonego przez ZUS O/Bydgoszcz ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, oświadczam, co 
następuje:  
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawyPzp. 

 

…………….…….(miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

      ........................................................................                                                                   
      podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

       do reprezentowania wykonawcy 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
………………………………………...……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….…
…………………………………………………….…………………………………..…………………...........………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ........................................................................                                                                   
      podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

          do reprezentowania wykonawcy 



2 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ........................................................................                                                                   
      podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

          do reprezentowania wykonawcy 
 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ........................................................................                                                                   
      podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

          do reprezentowania wykonawcy 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ........................................................................                                                                   
      podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

          do reprezentowania wykonawcy 



 

        Załącznik nr 3 do cz. I SIWZ 
 

Znak sprawy 040000/271/6/2017/ADG-ZAP 
         
Wykonawca: 

……………………………… 
(pełna nazwa/firma) 
 

……………………………… 
 
……………………………… 
(adres) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku I/ZUS w Tucholi przy                   
ul. Dworcowej 8” 
prowadzonego przez ZUS O/Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, oświadczam, co 
następuje: 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………

……………………………………...……………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SIWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ........................................................................                                                                   
      podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

          do reprezentowania wykonawcy 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
………………………………………………………...…………………………………………………………………………………… 

(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SIWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 
polegam na zasobach następującego/ychpodmiotu/ów: 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
…………………………………….………………………………………………………………………………………………………..
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………… 



 

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ........................................................................                                                                   
      podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

          do reprezentowania wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ........................................................................                                                                   
      podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

           do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 



Załącznik nr 4 do cz. I SIWZ 

Znak sprawy 040000/271/6/2017/ADG-ZAP 
 

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU* 
do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z art.22a ustawy Pzp) 
 
Ja,(My) niżej podpisany(ni): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać imię i nazwisko) 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

(pełna nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 
 
Oświadczam(y), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie 
przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8” 
 

Zobowiązuję(my)się udostępnić swoje zasoby dotyczące zdolności technicznych lub 
zawodowych następującemu Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa i adres wykonawcy) 

 
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
podaję(my) co następuje: 
 
1. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego: 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego: 

………………………………………………………………………………………………………………...……………………………

……………………………………..………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

4.Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

…………………………………………………………………………………...…………………………………………………… 

 

 

………………..……..dnia………………………….. 

 
………………………………….………………………………. 

(podpis osoby/osób upoważnionej/ych 
do reprezentacji podmiotu) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
*powyższe nie dotyczy kierownika robót, którego podstawą dysponowania jest umowa 
zlecenia 
 



Znak sprawy 040000/271/6/2017/ADG-ZAP  Załącznik nr 5 do cz. I SIWZ 
 
 
Wykonawca: 
 
………………………………………… 
(pełna nazwa/firma) 
 
…………………………..…………… 
 
………………………………………… 
(adres) 
 
 
dotyczy przetargu nieograniczonego p.n. „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla 
budynku I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8” 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy  
dotyczące okresu udzielonej gwarancji 

 
 
 
Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi ………… * miesięcy.                                 

 
 
 

 

 

       ........................................................................                                                                   
       podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy 
 

 
 
 
 
 
 
* należy wpisać liczbę miesięcy udzielonej gwarancji 



Znak sprawy 040000/271/6/2017/ADG-ZAP Załącznik nr 6 do cz. I SIWZ 
 

……………………………….…. 
 (miejscowość, data)  

 
  
Nazwa zamówienia: „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku I/ZUS  
w Tucholi przy ul. Dworcowej 8” 

 

OŚWIADCZENIE  
o braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenia ww. 
zamówienia publicznego, Wykonawca: 

…………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
(podać pełną nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, a jeżeli ofertę składa osoba prowadząca 

działalność gospodarczą powinna podać również swoje imię i nazwisko) 

 

Oświadcza, że nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia                  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.),              
z żadnym z wykonawców (przedsiębiorców), którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu. 
 

 

 

........................................................................                                                                   
podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy 
 

 

 

 

 



Znak sprawy 040000/271/6/2017/ADG-ZAP 
Załącznik nr 7 do cz. I SIWZ  

…………..…………………………….…. 
(miejscowość, data)  

  
Nazwa zamówienia: „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku I/ZUS  
w Tucholi przy ul. Dworcowej 8” 
 

OŚWIADCZENIE  

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

W związku z przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia 

publicznego, Wykonawca:   
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

(podać pełną nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, a jeżeli ofertę składa osoba prowadząca 
działalność gospodarczą powinna podać również swoje imię i nazwisko) 

oświadcza, że należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), do której 
należą/y następujący wykonawcy/a (przedsiębiorcy), którzy złożyli ofertę w postępowaniu o 
udzielenie ww. zamówienia: Wykonawcy wchodzący w skład tej samej grupy kapitałowej, 
w skład której wchodzi Wykonawca: 

L.p 

 

Nazwa wykonawcy (przedsiębiorcy) albo imię, nazwisko i 
firma pod jaką działa: 
(zgodna z nazwą widniejącą we właściwym rejestrze lub 
ewidencji) 

Adres siedziby 

1.   

2.   

 3.   

 

........................................................................                                                                   
podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy 
 



Znak sprawy 040000/271/6/2017/ADG-ZAP 
 Załącznik nr 8 do cz. I SIWZ 
Wykonawca: 
……………………..…………………… 
(pełna  nazwa/firma) 
 
……………………..…………………… 
 
……………………..…………………… 
(adres) 
 
Nazwa zamówienia: „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku I/ZUS  
w Tucholi przy ul. Dworcowej 8” 
 

Wykaz robót budowlanych 

Lp.  
Rodzaj wykonanych 
robót budowlanych 

 
(należy wykazać, że 

zadanie obejmuje roboty 
wymagane warunkiem 

udziału w postepowaniu) 

Wartość 
umowy 
brutto 

w złotych 
 

Data 
wykonania 

robót 
(data rozpoczęcia         

i zakończenia) 

Miejsce 
wykonania 

robót 

Podmiot na 
rzecz którego 
roboty zostały 

wykonane 

   rozpoczęcie: 
(dzień,miesiąc, 
rok) 
 
zakończenie: 
(dzień,miesiąc, 
rok) 
 

 Nazwa 
podmiotu: 
 
 
Adres podmiotu: 

   rozpoczęcie: 
(dzień,miesiąc, 
rok) 
 
zakończenie: 
(dzień,miesiąc, 
rok) 
 
 
 

 Nazwa 
podmiotu: 
 
 
Adres podmiotu: 

Wraz z wykazem załączam dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane 
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 
 

           ........................................................................  
    podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

                                                          do reprezentowania wykonawcy 



Załącznik nr  9 do cz. I SIWZ 

Znak sprawy 040000/271/6/2017/ADG-ZAP 
 
Wykonawca: 
……………………………………… 
(pełna nazwa/firma) 
 
………………………………..…… 
 
……………………………………… 
(adres) 
 
Nazwa zamówienia: „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku I/ZUS  
w Tucholi przy ul. Dworcowej 8” 
 

 Wykaz osób 
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                       

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi 
osobami 

 

Lp. Imię i 
nazwisko 

 

Numer i rodzaj 
posiadanych 
uprawnień 

(należy wpisać 
czego dotyczą 

posiadane 
uprawnienia) 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Zakres  
wykonywanych 

czynności  

Informacja o 
podstawie  

dysponowania 
tymi osobami            
(np. umowa                

o pracę, umowa 
zlecenia) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Specjalność: 
…………………….... 
………………………. 

Zakres 
uprawnień: 

…………………….….. 
………………………… 

Numer 
uprawnień: 

…………………………. 
 
 

  
 
 

Kierownik 
robót 

 
 
 
 

 

 
                                                                                     

.......................................................................... 
 podpis osoby/osób) uprawnionej/ych 

do reprezentowania wykonawcy 
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Cz. II SIWZ wzór umowy    Nr sprawy: 040000/271/6/2017/ADG-ZAP 

   
Umowa o roboty budowlane nr…………………………………………. 

zawarta w Bydgoszczy w dniu  ……………..  pomiędzy: 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie adres: ul. Szamocka 3, 5 
Warszawa, NIP: 5213017228, REGON: 000017756; 

Oddział ZUS w Bydgoszczy, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz  

reprezentowanym przez …………………………………………………………. 

działającym na podstawie pełnomocnictwa z dnia …………………. 

zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

a firmą  ……………………………………………………………………………. 
NIP: …………………….., REGON: ……………………………… 
reprezentowaną  przez: …………………………………………………………………….. 
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”. 
Zamawiający i Wykonawca zwani łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”, a każdy  
z nich „Stroną”. 

Podstawą zawarcia Umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia               
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015.2164 z późn. zm.). 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się do 
 wykonania następujących robót budowlanych: „Wykonanie przyłącza kanalizacji 
 deszczowej dla budynku I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8” dalej zwane 
 przedmiot umowy. 
2.    Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają następujące   
 dokumenty: 
 1) dokumentacja, stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy   
 2) kopia oferty Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy; 
 3) harmonogram rzeczowo – finansowy, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy. 

 
§ 2 

Definicje 
Strony ustalają dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy znaczenie następujących pojęć: 

1. Dokumentacja – dokumentacja opisująca przedmiot umowy w skład, której wchodzą: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
Dokumentacja projektowa: 
Projekt budowlany – branża sanitarna i elektryczna dla zadania pn.: „Budowa przyłącza 
kanalizacji deszczowej dla budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
w Tucholi przy ul. Dworcowej 8”, 
Projekt wykonawczy – branża sanitarna i elektryczna dla zadania pn.: „Budowa przyłącza 
kanalizacji deszczowej dla budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
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w Tucholi przy ul. Dworcowej 8”, 
Inwentaryzacja instalacji kanalizacji deszczowej, 
Specyfikacja materiałowa,   
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: 

 Wymagania ogólne; 

 Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej; 

 Roboty montażowe instalacji zalicznikowej WLZ; 
Przedmiar robót: 
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Tucholi przy ul. Dworcowej 8. 

2. Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót, odpowiadająca warunkom zawartym w ustawie z dnia           
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1570). 

3. Oferta Wykonawcy- oferta wybrana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
4. Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, której Wykonawca zlecił wykonanie robót objętych Umową na 
zasadach określonych w Umowie.  

5. Roboty - roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego wykonywane w związku                 
z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane w ramach realizacji 
przedmiotu umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

7. Umowa - niniejsza umowa wraz z Załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron, 
wynikające z niej i związane z jej realizacją. 

8. Wynagrodzenie – wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót wskazane  
w § 7 ust. 1 

9. Załącznik - każdy dokument tak nazwany i włączony do Umowy, stanowiący jej integralną 
część. 

10. Harmonogram rzeczowo – finansowy – dokument opracowany przez Wykonawcę zgodnie             
z otrzymanym od Zamawiającego wzorem, sporządzony w celu oznaczenia kolejności                       
i terminów wykonania robót oraz ich finansowania. Harmonogram, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed 
podpisaniem Umowy.  

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązany 
jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy terminowo, z najwyższą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy, w szczególności 
Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 
dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2;  

2) przedstawienia Zamawiającemu, na dzień przed przekazaniem terenu budowy, wykazu 
osób realizujących zamówienie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do umowy; 

3) zapewnienia kadry z niezbędnymi uprawnieniami do realizacji przedmiotu umowy; 

4) zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, przestrzegania przepisów bhp, p.poż. oraz wymogów ochrony środowiska,                
w szczególności zapoznania pracowników z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz 
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innymi przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, odnoszącymi się do realizacji 
przedmiotu umowy, 

5) sporządzenia planu BIOZ, 

6) prowadzenia dziennika budowy, 

7) wykonania wszelkich robót zabezpieczających i tymczasowych, 

8) bieżącego wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz udokumentowania 
Zamawiającemu sposobu gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru 
końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że materiały z odzysku, w tym złom są 
własnością Zamawiającego; 

9) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, przebywających w jego obszarze osób 
oraz mienia, a w szczególności do: 

a) przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, 

b) zapewnienia zgodności wykorzystywanego do realizacji robót sprzętu, wszelkich 
urządzeń oraz stosowanych technologii z obowiązującymi przepisami prawa 
dotyczącymi przedmiotu umowy oraz przepisami BHP, 

c) strzeżenia mienia wymienionego w protokole przekazania terenu budowy, 
zabezpieczenia i oznakowania robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia 
warunków bezpieczeństwa, 

d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
oraz usuwania z terenu budowy wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych 
materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 

10) wykonania przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie  
materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym i ustawą  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 883) oraz 
dokumentami wskazanymi w §1 ust. 2 pkt 1 umowy, a także przy użyciu sprzętu, 
zapewniającego należyte wykonanie przedmiotu umowy; 

11) przedkładania Zamawiającemu na każde żądanie dokumentów stwierdzających 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz 
urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem. Zamawiający ma prawo w każdym 
momencie realizacji Umowy zażądać użycia materiałów zgodnie z wymaganiami 
określonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiałów, jeżeli nie 
będą one zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, ponownego 
wykonania tych robót z użyciem właściwych materiałów; 

12) wykonania, nie później niż przed zgłoszeniem do odbioru końcowego wszystkich, 
wymaganych Dokumentacją i przepisami: 

a) prób, badań, pomiarów, urządzeń i instalacji, 
b) prób prawidłowego działania instalacji, 
c) rozruchów i uruchomienia urządzeń; 
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13) przeszkolenia pracowników Zamawiającego, przed odbiorem końcowym, w zakresie 

obsługi i użytkowania zamontowanych urządzeń, instalacji i innych elementów 
wymagających określonego przez producenta lub dostawcę sposobu użytkowania                       
i konserwacji (eksploatacji), potwierdzone protokolarnie podpisami uczestników oraz 
przekazanie niezbędnej dokumentacji, wymaganych instrukcji oraz świadectw; 

14) kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania Zamawiającemu w terminie nie 
krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego oryginałów dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót oraz dokumentacji 
powykonawczej ze wszelkimi zmianami naniesionymi na niej oraz protokołów prób, 
sprawdzeń i odbiorów; 

15) kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej            
w dniu odbioru końcowego oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę  
za zgodność z oryginałem kopii atestów i certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną na zastosowane materiały, wyroby budowlane oraz 
urządzenia techniczne wraz z instrukcjami obsługi, konserwacji itp. 

16) ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim 
od dnia przekazania terenu budowy; 

17) dokonania na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prac 
Wykonawcy, 

18) współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru, projektantem i podmiotami 
zewnętrznymi, w zakresie związanym z realizacją przedmiotu zamówienia. 

§ 4 
Wymagania związane ze stosowaniem klauzul społecznych 

1. Zamawiający wymaga, przy realizacji umowy, przez cały okres realizacji Umowy 
 zatrudnienia przez  Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę 
 (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących czynności polegające 
 na wykonywaniu: prac przy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. 
 Powyższe wymogi nie dotyczą osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne            
 w budownictwie (np. kierownik robót).  

2. Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 1 były zatrudnione przez 
 cały okres realizacji Umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę za 
 wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę - 
 ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
 wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847). 

3. Wykonawca lub Podwykonawca nie będzie podejmował żadnych działań w celu 
 obchodzenia wymogów określonych w ust. 2, co oznacza że w szczególności:  

1) będzie ponosił wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym związane 
z zapewnieniem niezbędnych narzędzi do wykonywania czynności, o których 
mowa w ust. 1,  w szczególności koszty obejmujące: koszty środków ochrony 
indywidualnej, odzieży roboczej, narzędzi i urządzeń niezbędnych do realizacji 
zamówienia itp., 

2) w zakresie, o którym mowa w pkt 1) powyżej nie będzie dochodził żadnych 
należności od zatrudnionych, o których mowa w ust. 1. 
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4. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
 czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
 Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
 wykonujących czynności wskazane w ust. 1, za wynagrodzeniem w wysokości 
 nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Zamawiający uprawniony jest  
 w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń lub dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów oraz dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełnienia ww. wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5. W trakcie realizacji Umowy, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego 
 w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, 
 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
 przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, wymogu zatrudnienia na podstawie umowy           
 o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1: 
a) na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, 
b) za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę, ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia           
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 847), 
oraz o: 

c) ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, o których 
mowa w ust. 3 oraz nie dochodzeniu w tym zakresie żadnych należności 
od zatrudnionych. 
Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem w wysokości 
nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że kopie umów będą zanonimizowane              
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (dotyczy nr 
pesel, adresu), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.                    
o ochronie danych osobowych, a informacje dotyczące: imion i nazwisk 
pracowników, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
będą możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne                        
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
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rozliczeniowy – dotyczy pracowników, którzy kontynuują zatrudnienie                     
u Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - dotyczy pracowników 
nowozatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
 dowodów, o których mowa w ust. 5 - pozwalających potwierdzić spełnienie przez 
 Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
 traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, 
 o którym mowa w ust. 1. 
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
 Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
 kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
8. W przypadku rozwiązania stosunku pracy (bez względu na stronę składającą 
 oświadczenie w tym zakresie) z osobą  zatrudnioną/ osobami zatrudnionymi  na 
 podstawie umowy o pracę,  do wykonania czynności o których mowa w ust. 1, przed 
 zakończeniem realizacji Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest 
 do zatrudnienia lub wskazania na to miejsce innej osoby/ na te miejsca innych osób 
 zgodnie z postanowieniami Umowy. 
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy,                    
 w takim samym stopniu, jak za działania lub zaniechania własne. 
10. Zamawiający będzie monitorował respektowanie przez Wykonawcę wymagań                    

w zakresie: 
1) zatrudniania na podstawie umowy o pracę - w przypadku, gdy realizacja 

umowy wymaga wykonywania czynności polegających na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, 

2) wynagradzania pracowników w wysokości co najmniej minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub z zastosowaniem co najmniej minimalnej stawki 
godzinowej 

poprzez: 
a) przeprowadzanie co najmniej raz na kwartał anonimowych ankiet wśród osób 

zatrudnianych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
b) co najmniej raz na kwartał weryfikowanie uprzednio żądanych od Wykonawców 

dokumentów, 
- pozwalających potwierdzić, że Wykonawca lub Podwykonawca wypłaca 
wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż wynagrodzenie minimalne lub 
odpowiednie do stosowania minimalnej stawki godzinowej. 
c) kierowanie do Państwowej Inspekcji Pracy wniosków o przeprowadzenie 

kontroli w przypadku jakichkolwiek wątpliwości powziętych w wyniku ww. 
działań. 

§ 5 
Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do: 
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1) nieodpłatnego przekazania Wykonawcy w dniu podpisania Umowy Dokumentacji 
oraz udostępnienie innej dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu 
Zamawiającego, a niezbędnej do należytego wykonania przedmiotu umowy; 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

3) przekazania dziennika budowy Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy, 

4) wskazania Wykonawcy punktów poboru wody i energii elektrycznej; 

5) powiadomienia projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot; 

6) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 

7) przystępowania w terminach uregulowanych niniejszą umową do odbiorów 
częściowych i odbioru końcowego, po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę   
o gotowości do odbioru, potwierdzonym wpisem w dzienniku budowy;  

8) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy. 

§ 6 
Termin realizacji 

1. Rozpoczęcie robót nastąpi z chwilą podpisania protokołu przekazania terenu budowy. 

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty 
podpisania Umowy. 

3. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 29.06.2018 r. 

4. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez 
Strony protokołu odbioru końcowego - według wzoru stanowiącego Załącznik  
nr 4a do Umowy. 

5. Szczegółowe terminy realizacji przedmiotu umowy zawiera Harmonogram 
rzeczowo – finansowy. Zmiana Harmonogramu rzeczowo – finansowego nie stanowi 
zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony,                                 
z zastrzeżeniem, że zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie,                
o którym mowa w ust. 3. 

§ 7 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, 
którego wysokość zgodnie ze złożoną ofertą (kopia oferty Wykonawcy stanowi 
załącznik nr 2 do Umowy) wynosi: 
netto …………………… zł  
(słownie:…………….…………………………………………………………………………………………….….……), 
brutto ………………….. zł  
(słownie:……………………………………………………………………..…………………………………..………..), 
stawka podatku VAT (%)  …………, wartość podatku VAT……………..……………....zł    
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………….……….). 

2. Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało 
sukcesywnie, w okresach miesięcznych, na podstawie faktur częściowych i faktury 
końcowej. 
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Wykonawca będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą nie zatrudniający pracowników załącza do faktury oświadczenie  
o ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu. Pozostali Wykonawcy załączają 
do faktury oświadczenie, iż zatrudnieni przy wykonywaniu niniejszej umowy 
pracownicy osiągają co najmniej minimalne wynagrodzenie lub minimalną stawkę 
godzinową w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, zgodnie ze wzorem 
oświadczenia stanowiącym załącznik nr 9 do umowy. W przypadku kierownika robót 
(osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie), który świadczy 
pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, Wykonawca załączy do faktury 
oświadczenie potwierdzające, że otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości co 
najmniej minimalnej stawki godzinowej w rozumieniu ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez 
Wykonawcę faktur, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy numer rachunku 
bankowego ……………………………………………………………….., w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu (miejsce doręczenie ZUS O/Bydgoszcz ul. Św. Trójcy 33, 
85-224 Bydgoszcz) prawidłowo wystawionej faktury i  

a) protokołów odbiorów częściowych,  

b) protokołu odbioru końcowego 

c) i odpowiednio dokumentów, o których mowa w ust. 12 i 25 

z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy. Za dzień zapłaty uznaje 
się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do podawania na fakturach następujących danych 
dotyczących Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 01-748 Warszawa,  
ul. Szamocka 3, 5 NIP: 5213017228 Oddział w Bydgoszczy ul. Świętej Trójcy 33,            
85-224 Bydgoszcz. 

5. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 
dokumentów wymienionych w ust. 12 i 25 do ich sprawdzenia pod względem 
merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz przekazania informacji zwrotnej 
Wykonawcy. W przypadku braku: zgłoszonych zastrzeżeń lub wezwania do złożenia 
wyjaśnień lub uzupełnień rozliczenia w w/w terminie uważa się, iż Zamawiający 
potwierdził kwotę należną Wykonawcy do wypłaty. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego 
mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  
o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych 
należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. 
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających 
je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie 
dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.  

7. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie  
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub w przedłożonej 
Zamawiającemu Umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się  
z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

8. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8,  
Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, lub 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

10. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 7, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność 
fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 
robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 8 uwag wykazujących 
niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

11. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź  
w przypadku sporu między Wykonawcą a Podwykonawcą dotyczącego zasadności lub 
wysokości  wynagrodzenia Podwykonawcy, skierowanej do depozytu sądowego, 
Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

12.  Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne 
okresy rozliczeniowe, będą prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury,  
o których mowa w ust. 3, przedstawione Zamawiającemu wraz: 

a) z Protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą 
wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone 
protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,  

b) z kopiami faktur lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 
Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez 
nich roboty, dostawy i usługi,  
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c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi 
nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec 
nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, 

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego 
robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie. 

13. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą dokumentów, o których mowa w ust. 
12 i 25, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 
Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w ust. 12 i 25 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

14. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz  
z wnioskami o płatność.  

15. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu (faksem lub mailem na adres osoby 
wskazanej w § 12 ust. 1 Umowy) pisemne wyjaśnienia, o których mowa w ust. 14 
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu                      
i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy                            
o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności 
mających wpływ na tę wymagalność.  

16. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności 
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy 
należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi w formie pisemnej uwagi,                      
o których mowa w ust. 8 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca 
nie zgłosi uwag, o których mowa w ust.8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
nie wykażą zasadności takiej płatności. 

17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi w formie pisemnej uwagi,                      
o których mowa w ust. 8 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

18. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz                         
z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub 
usług. 

19. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy 
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lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego 
wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy                               
o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi.  

20. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia  
z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 
do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

21. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej 
za uzasadnioną. 

22. Zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku 
zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, 
któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie 
objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

23. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych 
jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 
budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za 
wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową  
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna 
i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej 
przez niego faktury lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 
jednostkowych określonych Umową. 

24. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania 
od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub  
faktur w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianej faktury 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona przez 
Zamawiającego Wykonawcy. 

25. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu 
przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót 
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych 
robót do wysokości objętej płatnością końcową. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi 
wraz z fakturą końcową dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
stosuje się odpowiednio ust. 13.  
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§ 8 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  
wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.1 w kwocie: 

 ……………………….. zł (słownie: ……………………………….…………………………………………………………) 
w formie …………………………….  

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w następujący sposób: 

1) 70% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci 
Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania protokołu odbioru 
końcowego; 

2) 30% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci 
Wykonawcy nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

 
§ 9 

Odbiory częściowe 
1. Odbiorowi częściowemu podlegają: 

1) roboty zanikające i ulegające zakryciu; 

2) elementy lub etapy robót określone w Harmonogramie rzeczowo – finansowym; 

2. W ramach odbioru częściowego robót: 

1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wykonanie robót na piśmie oraz wpisem do 
dziennika budowy; 

2) Zamawiający dokona odbioru (sprawdzenia robót) w terminie do 5 dni roboczych od 
daty pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru; 

3) w przypadku ujawnienia wad i usterek, sposób i termin ich usunięcia zostanie 
stwierdzony w protokole – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. 

3. W przypadku ujawnienia wad i usterek, odbiór częściowy będzie wstrzymany do czasu ich 
usunięcia w ustalonym protokolarnie terminie. 

4. Żadna część wykonanych robót nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta  
z widoku bez jej odbioru potwierdzonego protokołem odbioru. Koszty odkrycia 
wykonanych elementów robót ulegających zakryciu, nie zgłoszonych do odbioru                      
w terminie, o którym mowa w ust. 2, obciążają Wykonawcę. 

5. Odbiory, o których mowa w ust. 1 zostaną stwierdzone na piśmie w formie protokołu 
odbioru częściowego podpisanego przez Strony - według wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 4 do Umowy. 

6. Odbiory częściowe nie stanową skwitowania Wykonawcy z należytego wykonania 
przedmiotu umowy jako całości. 
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§ 10 
Odbiór końcowy 

1. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca zgłasza 
Zamawiającemu wykonanie robót na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy. 

2. Podstawą zgłoszenia odbioru końcowego jest: 

1) potwierdzenie zakończenia robót przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru;  

2) oświadczenie Kierownika Budowy dotyczące: zgodności wykonanych robót  
z Dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej 
oraz o spełnieniu obowiązków, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 8);  

3) dostarczenie kompletu dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 12-15);  

4) dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia odbioru. 

3. Odbiór końcowy odbywa się komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentów,  
o których mowa w ust. 2. 

4. Komisja, o której mowa w ust. 3 powoływana jest przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru 
końcowego na piśmie. 

6. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć datę odbioru końcowego i rozpocząć czynności 
odbioru końcowego nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę. 

7. Zakończenie czynności odbioru końcowego następuje nie później niż w terminie 5 dni 
roboczych od daty ich rozpoczęcia.  

8. W przypadku ujawnienia wad nadających się do usunięcia, odbiór końcowy będzie 
wstrzymany do czasu ich usunięcia w ustalonym protokolarnie przez Strony terminie. 

9.   W przypadku ujawnienia wad nienadających się do usunięcia: 

a) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
kolejny, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstąpić od Umowy, 

b) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru po obniżeniu wynagrodzenia 
stosownie do utraconej wartości technicznej, użytkowej i estetycznej przedmiotu 
umowy. 

10. Odbiór końcowy zostanie stwierdzony na piśmie w formie protokołu odbioru końcowego 
– według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4a do Umowy. 

11. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za wady i usterki w okresie gwarancji jakości i rękojmi. 
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§ 11 

Kierownik budowy i osoby po stronie Wykonawcy uczestniczące w wykonaniu przedmiotu 
umowy 

1. Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie …………………, telefon: 
………………………, posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………………..                                  
w specjalności ……………………………….. w zakresie ……………….z dnia ………………..., wydane 
przez …………………….. 

2. Z zastrzeżeniem §13 ust. 25 i 26 Umowy zmiana Kierownika Budowy nie stanowi zmiany 
Umowy, ale wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Zmiana będzie skuteczna 
pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawcę, że osoba ta posiada kwalifikacje                 
i dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia zawodowe.  

3. Kierownik Budowy zobowiązany jest do wypełniania obowiązków nałożonych na niego 
przepisami Prawa budowlanego. 

4. Kierownik Budowy jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego  
o konieczności istotnych odstąpień od Dokumentacji. 

5. Kierownik Budowy pełni funkcje koordynatora sprawującego nadzór nad 
przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez wszystkich pracowników 
zatrudnionych przy robotach.  

6. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników zarówno ze 
strony Zamawiającego, jak i ze strony Wykonawcy, Kierownik Budowy zobowiązany jest 
niezwłocznie wezwać właściwe jednostki ratownictwa, a także niezwłocznie zawiadomić 
przedstawiciela Zamawiającego. 

7.  Wykonawca informować będzie Zamawiającego o wypadkach przy pracy i zdarzeniach 
potencjalnie wypadkowych, którym ulegli jego pracownicy i które nastąpiły podczas 
realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu okresowe 
monitorowanie swoich działań podczas realizacji Umowy i umożliwi mu wstęp na teren 
budowy. 

§ 12 
Nadzór 

1. Zamawiający powołuje Koordynatora Umowy do bieżących uzgodnień w zakresie 
 wykonywania przedmiotu umowy w osobie –……………………….   
2. Koordynator nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji  
 w zakresie jakichkolwiek robót albo świadczeń, które wykraczają poza zakres Umowy.  
3. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty  
 zrealizowane przed podjęciem przez Zamawiającego decyzji, o której mowa  
 w ust. 2. 
4. Koordynator nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 
 zobowiązań wynikających z Umowy.  
5. Wykonawca zapewni Koordynatorowi swobodny i nieograniczony dostęp do terenu 
 budowy. 
6. Zmiana Koordynatora Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga pisemnego   
     powiadomienia drugiej Strony. 
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7. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. Obowiązki Inspektora Nadzoru pełni 
 ………………………………………………………………………...……… (imię i nazwisko), posiadający 
 uprawnienia ……………………………………………………..……………………..(rodzaj i zakres uprawnień)  
 nr uprawnień…………………..wydane przez……..………………………….….(podać organ wydający). 

8. Zapisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio do Inspektora Nadzoru.  
 
§ 13 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót Podwykonawcom. Wykonawca jest 

zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz 
koordynacji robót, prowadzonych przez Podwykonawców. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, poda 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych. Wykaz Podwykonawców stanowi załącznik nr 6 do Umowy. Zmiany 
wykazu wymagają aneksu do umowy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działania 
lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub 
pracowników jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej 
realizacji przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić  
w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 
może być dłuższy niż 30  dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 
części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji wskazanej w §1 oraz 
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 



 

 
16 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi proporcjonalnie w zakresie 
odnoszącym się do części wykonywanej przez siebie Umowy: 

-wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, 

proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy 

w związku z realizacją Umowy,  

- dysponować osobami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, 

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego w zakresie odnoszącym się do 

osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca i które będą 

uczestniczyły w realizacji Umowy, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 
dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

6.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zapłaty od  Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy  
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
 przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
 przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną 
 nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz            
 z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 
 podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, 
 nie później niż 14  dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu Umowy 
 przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą 
 Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
 Umowy.   

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
 będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w 
 terminie 7  dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za 
 dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu 
 Zamawiającemu na zasadach określonych powyżej. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu 
 Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                                
 w szczególności w następujących przypadkach:  
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a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 
określonych w ust. 5 i 6,  

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których 
mowa w ust. 7, 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 
Umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację 
przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę; 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przez Zamawiającego,  

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót, 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 
roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą na podstawie Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  
o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy  
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych 
zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże 
nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
pisemny sprzeciw do zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych 
 w ust. 9. 

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  
5   dni od dnia przedłożenia kopii tej Umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 5a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy w terminie do 5 dni od daty 
przekazania tej informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.     
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16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez 
Zamawiającego. 

17. Zamawiający zażąda od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa            
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią 
Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 
Umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają 
uprawnienia do jego reprezentacji. 

19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa  
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej Umowy, w tym zmiana zakresu 
zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 
określonym w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu. 

20. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone 
powyżej w ust. 19, stosuje się zasady określone w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu. 

21. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 
niniejszą Umową. 

22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na 
żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie 
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

23. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo a także Umowa  
o podwykonawstwo sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu 
jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – 
tłumaczenie przysięgłe Umowy na język polski. 

24. Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania Umowy  
o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian tej Umowy  
o podwykonawstwo. 



 

 
19 

25. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu,  Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się                 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

26. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 
jego realizacji, Wykonawca przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 
1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 
tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy 
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
Podwykonawcy. 

§ 14 
Przekazanie terenu budowy 

1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego dokonane będzie z chwilą 
podpisania przez Strony protokołu przekazania terenu budowy – według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 7 do Umowy. 

2. W przypadku gdy Wykonawca uzna, że przekazany teren budowy jest dla niego 
niewystarczający do zorganizowania zaplecza budowy musi zapewnić sobie niezbędny 
teren samodzielnie. Wszelkie koszty z tym związane ponosi wyłącznie Wykonawca. 

3. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca bez zbędnej zwłoki wykona wszelkie prace 
związane z zabezpieczeniem, przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu budowy, 
niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji robót, w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

4. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania terenu budowy, całkowita 
odpowiedzialność za teren budowy przechodzi na Wykonawcę i trwa do dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

1) przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych; 

2) właściwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujących się na nim obiektów oraz 
urządzeń budowlanych; 

3) usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w tym okresie na terenie 
budowy; 

4) usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w wyniku katastrofy 
budowlanej, a w szczególności ponosi odpowiedzialność za pokrycie strat 
powstałych na skutek zniszczenia urządzeń budowlanych oraz odpowiedzialność 
odszkodowawczą za uszczerbek na zdrowiu lub życiu pracowników Wykonawcy  
i Podwykonawców. 

§ 15 
Utrzymanie porządku na terenie budowy 

1. W okresie realizacji Robót Wykonawca ma obowiązek utrzymania terenu budowy  
w należytym porządku, przede wszystkim zadba o to, by nie były na nim składowane 
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zbędne urządzenia budowlane, nadwyżki materiałów itp. Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie usuwać z terenu budowy wszelkie śmieci, gruz, odpady lub inne 
pozostałości. 

2. W razie nieprzestrzegania przez Wykonawcę powyższych zapisów, Zamawiający wezwie 
go do usunięcia naruszeń porządku, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie 
krótszy niż 3 dni. W razie niezastosowania się Wykonawcy do wezwania Zamawiającego, 
Zamawiający może powierzyć uprzątnięcie terenów wskazanych w ust. 1 osobie trzeciej. 
Koszty uprzątnięcia obciążą Wykonawcę. 

3. Najpóźniej w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru 
końcowego, Wykonawca oczyści teren budowy usuwając swój sprzęt, urządzenia 
budowlane, odpady, pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy i teren  
z nim sąsiadujący zajęty lub użytkowany przez Wykonawcę, przygotowując go do 
przekazania Zamawiającemu w stanie czystym i nie budzącym jakichkolwiek zastrzeżeń. 

 

§ 16 
Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela rękojmi na poszczególne roboty, jak i na całość przedmiotu umowy. 

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 60 miesięcy licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego. 

3. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie  
z przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca udziela na wykonane roboty jak i na całość przedmiotu umowy …… 
miesięcznej gwarancji jakości.  

6. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

7. W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 
ujawnionych wad lub usterek w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego. O wadach lub usterkach, które 
ujawniły się w okresie gwarancji jakości Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić 
Wykonawcę w formie pisemnej niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

8. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek drogą faksową (nr ……………..) oraz mailową 
(adres ………………………………….) przy czym każdorazowe zgłoszenie wad lub usterek w tej 
formie, potwierdzone zostanie na piśmie przez Zamawiającego. 

9. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek, warunki atmosferyczne lub inne uzasadnione 
okoliczności uniemożliwią ich usunięcie w terminie określonym w ust. 7, Wykonawca             
w terminie 7 dni uzgodni z Zamawiającym nowy termin ich usunięcia. 

10. Ustęp 7 - 9 stosuje się odpowiednio do usuwania wad z tytułu rękojmi. 

11. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi, ten sam element ulegnie 
trzykrotnemu uszkodzeniu, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt 
do wymiany tego elementu na nowy. Termin dokonania wymiany nie może być dłuższy 
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niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę i nie może zagrażać 
prawidłowemu funkcjonowaniu przedmiotu umowy. 

12. Jeżeli przedmiot umowy, lub jakakolwiek jego część nie mogła być używana z powodu 
wady lub jej naprawiania, to okres gwarancji jakości przedmiotu umowy, lub jej części, 
zależnie od okoliczności, będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim 
przedmiot umowy, lub jej część nie mogła być używana przez Zamawiającego  
z powyższego powodu. 

13.  Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie. 

14. W przypadku nie przystąpienia do wykonywania napraw w ramach rękojmi lub gwarancji 
jakości lub opóźnienia w ich wykonywaniu Zamawiający ma prawo do powierzenia 
naprawy osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 17 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i utrzymać przez cały okres trwania umowy, na 

swój własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu umowy, uwzględniającą poniższe warunki: 

1) ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim  
oraz następstwa tych szkód będące następstwem wypadków, które miały miejsce  
w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

2) suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC nie będzie niższa niż wartość Umowy na 
jeden i wszystkie wypadki. 

2. Wykonawca przed przejęciem terenu budowy obowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia lub 
polisy. Wykonawca dostarczy dowody opłaty składki/składek za wskazane polisy lub inne 
dowody ubezpieczenia i będzie zobowiązany do dostarczenia potwierdzeń każdej 
kolejnej opłaty raty składki w terminie 3 dni od wymaganego terminu dokonania zapłaty 
bez osobnego wezwania przez Zamawiającego. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie do Podwykonawców, z tym, że 
suma gwarancyjna,  o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie będzie niższa niż wartość umowy              
o podwykonawstwo.  

§ 18 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku: 

1) opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 15 dni,  
od daty przekazania terenu budowy; 

2) zwłoki Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z elementów lub etapów 
Harmonogramu rzeczowo - finansowego, trwającej dłużej niż 15 dni; 

3) wystąpienia wad przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, 
uniemożliwiających jego użytkowanie. 
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2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca: 

1) zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za 
wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 

2) narusza określone w Umowie zasady zawierania umów z Podwykonawcami; zapis 
stosuje się odpowiednio w przypadku naruszenia zasad zawierania umów przez 
Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą; 

3) stwierdzenia przypadku zatrudnienia osób, wykonujących czynności, o których 
mowa w § 4 ust. 1, z wynagrodzeniem w wysokości mniejszej niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
847). Powyższe ma odpowiednie zastosowanie w przypadku kierownika robót (osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie), który świadczył pracę 
na innej podstawie niż umowa o pracę, w wysokości mniejszej niż minimalna stawka 
godzinowa w rozumieniu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. 

4) stwierdzenia przypadku ponoszenia przez osoby, wykonujące czynności, o których 
mowa w § 4 ust. 1, jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją Umowy, o których 
mowa w § 4 ust. 3; 

5) nie przedłożenia przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
nie krótszym niż 3 dni robocze - żądanych w drugim i ostatecznym wezwaniu - 
dowodów, pozwalających potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 

6) nie wywiązania się przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z obowiązku wskazanego 
w § 4 ust. 8 

7) nie usunął wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole, o którym 
mowa w § 10 ust. 8 , 

8) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy lub w sposób 
wadliwy, niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, używa materiałów i urządzeń 
nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje 
zobowiązania umowne, a także opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawców. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zgłoszenia wniosku  
o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku gdy względem Wykonawcy 
zostanie rozpoczęte postępowanie naprawcze lub egzekucyjne bądź zostanie wydany 
nakaz zajęcia majątku. 

5. Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 
30 dni licząc od dnia, w którym wystąpiła okoliczność uzasadniająca odstąpienie od 
Umowy.  

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
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państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1–4 i 6, Wykonawca może jedynie żądać 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 
zobowiązany do: 

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót  
w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na 
dzień odstąpienia, pod kontrolą przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku gdy 
Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego 
wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawcy nie przysługuje prawo do zmiany 
jego ustaleń; 

2) zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie 
budowy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt Strony z powodu której 
od Umowy odstąpiono; 

3) pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku,  
w wyznaczonym terminie. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Zamawiający jest 
zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających; 

2) przejęcia terenu budowy; 

3) zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy. 

10. Do odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio 
postanowienia Umowy dotyczące odbioru końcowego. 

11. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 19 
Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza 

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 6 
ust. 3 , Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niewykonania obowiązków dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca 
zapłaci następujące kary umowne:  

a) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym  
Podwykonawcom Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każde 
dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców. 

b) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za 
każdy dzień opóźnienia zapłaty. 

c) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy                                 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
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zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł za każdy 
nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany. 

d) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

300 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany. 

e) w przypadku braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy  

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł za każdy przypadek 

niedokonania zmiany Umowy. 

3. W przypadku niewykonania obowiązków dotyczących stosowania klauzul społecznych   
Wykonawca zapłaci następujące  kary umowne: 

 
 1) w wysokości 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100):  

a) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu oświadczenia 
Wykonawcy lub Podwykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 5 pkt 1 
Umowy;  

b) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu każdego                  
z dokumentów, o których mowa w §4 ust. 5 pkt 2 - 4 Umowy; 

 2) w wysokości 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100):  
a) odrębnie za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów 

określonych w § 4 ust. 8; 
b) odrębnie za każdą osobę - za każdy dzień, w którym osoba, wykonująca 

czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, wykonywała przedmiot umowy na 
innej podstawie niż umowa o pracę (nie dotyczy kierownika robót, osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie); 

c) odrębnie za każdą osobę - za każdy dzień, w którym osoba, wykonująca 
czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, wykonywała przedmiot umowy                
z wynagrodzeniem w wysokości mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za 
pracę ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października              
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
847). Powyższe ma odpowiednie zastosowanie w przypadku kierownika 
robót (osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie), 
który świadczył pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, w wysokości 
mniejszej niż minimalna stawka godzinowa w rozumieniu ustawy                       
o minimalnym wynagrodzeniu. 

d) odrębnie za każdą osobę - za każdy stwierdzony przypadek ponoszenia 
przez osobę, wykonującą czynności, o których mowa w §4 ust. 1, 
jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją Umowy, o których mowa             
w § 4 ust. 3. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 
 stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
 brutto określonego w § 7 ust. 1.  
5. W przypadku szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający 
 może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
6. Łączna wysokość kar umownych, wynikająca z realizacji przedmiotu umowy, nie 
 przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 
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7. W przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania  
 wezwania do zapłaty, kwoty te stają się wymagalne, a Zamawiający staje się uprawniony   
 do ich potrącania z bieżących należności Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego  
 zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
8. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku  
 zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
 przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 20 
Dokumentacja powykonawcza 

1. Wykonawca opracuje Dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

2. Dokumentacja powykonawcza będzie kompletowana przez Wykonawcę sukcesywnie, 
wraz z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających, ulegających zakryciu, 
poddawanych odbiorom częściowym. 

3. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniana Zamawiającemu, na każde 
żądane, w trakcie obowiązywania umowy. 

4. Skompletowana dokumentacja powykonawcza będzie przekazana Zamawiającemu   
w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej, w terminie, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 14 Umowy (w przypadku kiedy w trakcie realizacji robót zostaną 
wprowadzone zmiany w stosunku do dokumentacji pierwotnej). 

 
§ 21 

Siła wyższa 
1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w Umowie odpowiedzialności za 
 niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, 
 że: 
1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, 
 nagłym i niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli; 
2) nie mogła w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności 
 przewidzieć zaistnienia zdarzenia oraz jego skutków, o którym mowa w pkt 1); 
3) nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć  
 tego zdarzenia lub jego skutków. 
 Zdarzenia takie będą określone jako „Siła wyższa”. 
2. W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu 
 przez Stronę całości lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo 
 zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. 
 Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne powiadomienie drugiej 
 Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. 
3. Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące na niej 
 zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej 
 staranności w celu jak najszybszego usunięcia przeszkód. 
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§ 22 

Informacje stanowiące tajemnicę prawnie chronioną Zakładu, dotyczące 
rozmieszczenia aktywów Zakładu, ich wykorzystywania oraz sposobów zabezpieczenia 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, 
bez względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, 
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy. 

2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane od 
Zamawiającego informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury 
techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń.  

3. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą 
być wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy.  

4. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 

1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy; 

2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte 
zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu; 

3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa. 

5. W terminie 5 dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów 
zawierających informację stanowiącą tajemnicę Zamawiającego, jakie otrzymał lub 
wytworzył w związku z wykonywaniem umowy, za wyjątkiem jednej kopii ww. 
materiałów niezbędnych do ewentualnego dochodzenia roszczeń, które zostaną 
zniszczone z upływem terminu przedawnienia roszczeń. Wykonawca zapewni tym 
materiałom ochronę w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni 
własne informacje. Potwierdzenie zwrotu ww. materiałów dokumentuje się w protokole, 
który podpisują Zamawiający i Wykonawca. Niezwłocznie po upływie terminu 
przedawnienia potencjalnych roszczeń Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego 
o zniszczeniu kopii materiałów pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczeń. 

6.  Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy są zobowiązane do 
przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych 
dotyczących bezpieczeństwa informacji (w szczególności w zakresie zarzadzania 
uprawnieniami do systemów informatycznych eksploatowanych przez Zamawiającego). 
Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy zostaną poinformowane 
o poufnym charakterze informacji oraz zobowiązane do zachowania ich w poufności.           
W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane 
przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością materialną. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy,           
w wypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, 
będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych               
w kodeksie cywilnym. 

§ 23 
Powiadomienia 

1. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane 
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adresy: 

1) Zamawiający: ZUS O/Bydgoszcz, ul. Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz 

2) Wykonawca: …………………………………………………………….. 

2. Koordynatorem Umowy po stronie Zamawiającego jest: 

-…………………… tel. ……………, fax  …………… e-mail ..…………………….. 

3. Koordynatorem Umowy po stronie Wykonawcy jest: 

-…………………... tel. …………….., fax …………… e-mail:…………………………. 

4. Korespondencja, o której mowa w ust. 1, będzie uważana za prawidłowo dostarczoną  
w dniu osobistego doręczenia lub w dniu potwierdzenia doręczenia w przypadku 
zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w dniu otrzymania 
powiadomienia faksem lub mailem w przypadku niezwłocznego potwierdzenia 
powiadomienia w formie pisemnej. 

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o każdej 
zmianie adresów, o których mowa w ust. 1, pod rygorem uznania, iż poczta wysłana na 
poprzedni adres została skutecznie doręczona. 

6. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o każdej 
zmianie adresu swojej siedziby oraz innych danych. Zmiany, o których mowa powyżej nie 
stanowią zmiany Umowy. 

7. Zmiana osób reprezentujących Strony oraz ich adresy i numery telefonów nie stanowią 
zmiany Umowy, ale wymagają pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 
§ 24 

Rozwiązywanie sporów 
Strony ustalają, że spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownych 
rokowań. W przypadku nierozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia jego powstania, spór 
zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Oddziału ZUS 
w  Bydgoszczy. 

§ 25 
Zmiana Umowy 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści Umowy dokonywane 
będą za zgodą obu Stron aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych 
w ust. 3, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Strony 
Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Wystąpienie którejkolwiek  
z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiązania Stron do 
wprowadzenia zmiany. 

3. Niezależnie od treści innych zapisów Umowy, zmiana postanowień Umowy w stosunku 
do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek                 
z następujących przypadków:  
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1)  w przypadku zaniechania produkcji poszczególnych elementów przedmiotu umowy 
skutkujących niemożliwością świadczenia, 

2) w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli stron, których nie 
można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie 
określonym w umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione, 

 3)  zmiany podwykonawcy, 

 4)  potrzeba wykonania robót zamiennych. 

§ 26 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 

2. Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których 
dwa otrzyma Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy, 
Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne mające 
związek z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej                 

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

5. Poszczególne tytuły zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystości i nie mają one 
wpływu na interpretację Umowy. 

6. Integralną część Umowy stanowią jej Załączniki. 

Zamawiający  Wykonawca 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1  dokumentacja  

Załącznik nr 2  kopia oferty Wykonawcy  

Załącznik nr 3  harmonogram rzeczowo-finansowy 

Załącznik nr 4 i 4a  protokół odbioru częściowego/końcowego robót 

Załącznik nr 5  protokół w sprawie sposobu i terminu usunięcia wad i usterek 

Załącznik nr 6  wykaz podwykonawców oraz zakres i wartość robót 

Załącznik nr 7  protokół przekazania placu budowy 

Załącznik nr 8  wykaz osób realizujących zamówienie 

Załącznik nr 9  oświadczenie o minimalnym wynagrodzeniu/minimalnej stawce 
 godzinowej 



HARMONOGRAM RZECZOWO -  FINANSOWY    

 
„Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8” 

 
           

 
 

                                                            Załącznik nr 3 do umowy 

        

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

  (podpis Wykonawcy) 

 

 

ZAKRES PRAC 
PAŹDZIERNIK 

2017 

LISTOPAD 

2017 

GRUDZIEŃ 

2017 

STYCZEŃ 

2018 

LUTY 

2018 

MARZEC 

2018 

KWIECIEŃ 

2018 

MAJ 

2018 

CZERWIEC 

2018 

WAROŚĆ 

BRUTTO 

[ZŁ] 

Wykonanie 

przyłącza 

kanalizacji 

deszczowej 

          

Razem X X X X X X X X X  



Załącznik Nr 4 do umowy 
 

 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO ROBÓT 

 
 

sporządzony w dniu………………………    w sprawie odbioru częściowego zadania budowlanego /zadania 

remontowego pn.………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

w ………………………………… przy ul……………………………………………………………………………………....................... 

Zakres odbieranych robót: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Komisja w składzie : 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

1. ........................................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................................ 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

1. ........................................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................................ 

przy udziale: 

1. ......................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................... 

po zapoznaniu się z następującymi dokumentami : 

1. Umowa nr ................................................z dnia............................................................................ 

2. ........................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................................ 

4. ……………………………………………………………………………………................................................................ 

po dokonaniu oględzin stwierdziła, że : 

1. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową  z dnia ……………………………….………………………………… 

nr. ...................................................................................................................................................... 



2. Jakość wykonanych robót: ....................................................................................................................... 

3. Stwierdzono następujące usterki i wady: ................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

....................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

....................................................................................................................................................................... 

4. Termin usunięcia usterek i wad ............................................................................................................... 

5. Oświadczenie końcowe Komisji : ............................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

...................................................................................................................................................................... 

6. Termin gwarancji  nie dotyczy  (po  podpisaniu protokołu odbioru  końcowego) 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Podpisy przedstawicieli Zamawiającego:                           Podpisy przedstawicieli Wykonawcy: 

 

1. ................................................……..     1. ......................................................... 

 

2. ...........................................................    2. ......................................................... 

 

3. ...........................................................    3……………………………………………………… 

 

4. ............................................................   4. ……………………………..………………….…. 

 

Podpisy osób towarzyszących: 

 

1.……………………………… 

 

2………………………………. 

 

Protokół został sporządzony przez:…………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 4a do umowy 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT 

 

sporządzony dnia  .........................r. w sprawie 

odbioru  końcowego zadania budowlanego p.n. 

..................................................................................................... 

w  ........................................................ 

 

CZĘŚĆ  I 

Skład komisji i wykaz dokumentów 

 

1.   Komisja zwołana przez 
................................................................................................................................................................... 

(nazwa inwestora, adres) 

................................................................................................................................................................... 

pismem ........................ z dnia ................................ na podstawie zgłoszenia Wykonawcy 

o gotowości do odbioru pismem ................................z dnia ............................. zebrała się w następującym 

składzie: 

1.1. Przewodniczący: ....................................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, funkcja) 

działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez .................................................................. 

..................................................................................................................................................................           

z dnia .............................................. 

1.2. Członkowie: 

a) Przedstawiciele Inwestora  ....................................................................................... 
(imię, nazwisko, funkcja) 

     ........................................................................................ 

     ........................................................................................ 

b) Przedstawiciele Generalnego Wykonawcy: 

     Generalny Wykonawca  ............................................................................................ 
(imię, nazwisko) 

 
     Kierownik budowy   ............................................................................................ 

(imię, nazwisko) 

c) Kierownicy Robót Podwykonawców: 

.......................................................................................................................................... 
 (branża, firma, imię, nazwisko) 

.......................................................................................................................................... 



.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

1.3. Przy współudziale właściwych terenowo przedstawicieli: 
a) Służby architektoniczno - budowlanej: 

....................................................................................................................................... 
(urząd, imię, nazwisko, funkcja) 

b) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej: 

....................................................................................................................................... 
(  imię, nazwisko, funkcja) 

c) Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej: 
....................................................................................................................................... 

(urząd, imię, nazwisko, funkcja) 

d) Państwowej Inspekcji Pracy: 
....................................................................................................................................... 

(  imię, nazwisko, funkcja) 

e) Wydziału Ochrony Środowiska: 
....................................................................................................................................... 

(  imię, nazwisko, funkcja) 

f) innych............................................................................................................................ 
(urząd, imię, nazwisko, funkcja) 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

1.4. W obecności specjalistów powołanych przez inwestora: 

a) nadzór techniczny: 
- inspektor nadzoru robót................................................................................................ 

(branża, imię, nazwisko, funkcja) 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

b) nadzór autorski: 
....................................................................................................................................... 

(branża, imię, nazwisko, funkcja) 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 
1.5. Inni uczestnicy odbioru: 

....................................................................................................................................... 
( imię, nazwisko, firma, funkcja) 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

2.    Komisji  przedstawione zostały następujące dokumenty i materiały stanowiące załączniki do protokołu: 



a) umowa z Generalnym Wykonawcą na realizację robót wraz z aneksami - 

    zał. nr............................., 

b) Pozwolenie na budowę wydane przez .......................................................................... zał. nr 

..........................., 

c) oświadczenie Kierownika Budowy o sposobie realizacji robót oraz o uregulowaniu wszelkich 

zobowiązań w stosunku do osób trzecich z tytułu usług świadczonych na rzecz budowy - zał. 

nr..................., 

d) Dzienniki budowy wg wykazu - zał. nr......................, 

e) Plan realizacyjny z naniesionymi obiektami naziemnymi i uzbrojeniem podziemnym - inwentaryzacja 

geodezyjna wykonana przez .................................................................. 

..............................................................................................................zał. nr............., 

f) komplet  dokumentacji  projektowej  z naniesionymi   zmianami   powykonawczymi   wg wykazu - zał. 

nr........................, 

g) protokoły  z  prób  i badań  oraz odbiorów częściowych, w tym: zaświadczenie kominiarskie, protokoły 

kontroli przewodów wentylacyjnych, prób instalacji c.o., odbioru instalacji elektrycznych i 

odgromowych, drożności kanalizacji, odbioru dźwigów i innych urządzeń, itp., skompletowane wg 

wykazu - zał. nr..........................., 

h) atesty  na  materiały,  świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty, wyniki 

ekspertyz, itp., 

i) gwarancje udzielone na roboty, karty gwarancyjne urządzeń wraz z instrukcjami eksploatacji, wg wykazu 

- zał. nr........................  . 

 

CZĘŚĆ  II 

Ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru 

 

1.  Na podstawie przedstawionych dokumentów ustalono: 

1.1. Przedmiot  odbioru  końcowego i  przekazania do  użytku  wykonany  w oparciu  o umowę nr 

...............................................z dnia.............................................przez 

..................................................................................................................................................................... 

dla ...............................................................................................................................................................  
stanowi zadanie o wartości kosztorysowej - umownej* ..........................................zł słownie:  

......................................................................................................................................................................                 

...................................................................................................................................................................... 

1.2. Opis zadania inwestycyjnego. 
..................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................      

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 



1.3. Roboty zostały wykonane w okresie od .................................r. do ......................... r. w zakresie zgodnym 

z umową, dokumentacją techniczną i zapisami w dziennikach budowy. 

1.4. Termin     zakończenia - nie* - jest    opóźniony   w  stosunku   do  ustaleń  umownych             

o.............dni.   Opóźnienie wynikło z przyczyn: 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

2. Po przeprowadzonej kontroli obiektu i sprawdzeniu działania instalacji i urządzeń ustalono: 

2.1.  Zmiany i odstępstwa od dokumentacji - nie* - zostały uwzględnione w dokumentacji powykonawczej, 

dziennikach budowy i kosztorysach zamiennych.                              W związku z tym należy: 

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

2.2. Inwestor - nie* - wnosi zastrzeżeń do wprowadzonych zmian. 
Zastrzeżenia dotyczą:  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

 

2.3. Odbierany obiekt - nie* - posiada wady nienadające się do usunięcia, których wyszczególnienie zawiera 

zał. nr ..................... 

2.4. Uznaje się konieczność zmniejszenia wartości robót wykonanych poniżej wymagań technicznych a 

niemożliwych do poprawienia wg poniższego zestawienia: 

 

Element Warto

ść 

robót 

zł 

Rodzaj wady Zmniejsz 

wartości 

% 

Kwota 

zmniejs

z. 

zł 

Uwagi 

      

      

      

      

      

 

2.5. Okres rękojmi trwa: 

dla robót konstrukcyjnych ...................m-cy, tj. do dnia ....................................... ....r, 

dla robót pozostałych ..........................m-cy, tj. do dnia ...........................................r, 

od daty dokonania odbioru końcowego tj. od dnia ....................................................r.  

 



3.  Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt wszelkie wady powstałe z jego winy, stwierdzone 

protokolarnie przez inwestora i wykonawcę w ciągu okresu rękojmi. 

4.  Przedstawiciele inwestora i wykonawcy w terminie do dnia ..................................r. ustalą faktyczną 

wartość. 

 

CZĘŚĆ  III 

Ustalenia końcowe 

 

1.  Obiekt odpowiada przeznaczeniu i spełnia wymogi Prawa budowlanego oraz warunki techniczne dla 

obiektów będących zakładami pracy. 

2.  Inne wnioski i ustalenia stron: 

     ............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

3.  Protokół niniejszy sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Inwestora  i Wykonawcy 

 

4.  Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. 

 

Podpisy uczestników odbioru: 

 

Inwestor:                                                                  Wykonawca: 

........................................................            ..................................................................... 

........................................................            ..................................................................... 

........................................................            ..................................................................... 

.......................................................             ..................................................................... 

........................................................            ..................................................................... 

 

Inni uczestnicy odbioru: 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

 
* niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 5 do umowy 
 

PROTOKÓŁ W SPRAWIE  
SPOSOBU I TERMINU Z USUNIĘCIA WAD I USTEREK 

 
dotyczy zadania:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
SPISANY DNIA ………………………... 

 
 
Przy udziale: 

1. ……………………………… - 
2. ……………………………… - 
3. ……………………………… - 
4. ……………………………… - 
5. ……………………………… - 
6. ……………………………… - 

 
na okoliczność usunięcia wad / usterek zgłoszonych pismem znak: ………………. z dnia …………………………..tj.: 

 …………………………………………………………, 

 …………………………………………………………, 

 …………………………………………………………, 

 …………………………………………………………, 

Ustalono co następuje: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

Zlecający:                                                                                         Wykonawca: 

1.          1. 

 

2.          2.  

 

3.          3. 



         Załącznik nr 6 do umowy 
 
Wykonawca: 
…………………………………………… 
(pełna nazwa/firma) 
 
…………………………………..……… 
 
………………………………..………… 
(adres) 
      

 
 

Wykaz podwykonawców oraz zakres i wartość robót 
 

 

lp Nazwa  
podwykonawcy/ 
imiona i nazwiska 

Dane kontaktowe 
podwykonawców/ 
osób do kontaktu 

Zakres robót Wartość robót 

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
 

 
.................................................................. 

        Podpis osoby/osób  
      uprawnionej/uprawnionych  
      do reprezentacji wykonawcy 

 
 



 - 1 - 

      
                                                                                    załącznik nr  7 do umowy  

 ...............................dnia............................. 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY 
 

 

I. 

Komisja w składzie : 

Przekazujący:................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

reprezentowany przez : 

1......................................................................................................................................... 

2......................................................................................................................................... 

3......................................................................................................................................... 

4......................................................................................................................................... 

Przyjmujący ................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

reprezentowany przez:

 1.........................................................................................................................................

 2......................................................................................................................................... 

 3......................................................................................................................................... 

 4......................................................................................................................................... 

 

przy udziale osób: 

 

 1......................................................................................................................................... 

 2......................................................................................................................................... 

 3......................................................................................................................................... 

 4......................................................................................................................................... 

Dokonała w dniu ........................ przeglądu miejsca realizacji zadania budowlanego pod 

nazwą............................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

i uznała, że plac budowy spełnia warunki określone obowiązującymi przepisami jako miejsce 

realizacji zadania. 

II. 

Wykonawca przyjmuje plac budowy i zobowiązuje się do jego wykorzystania na cele budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego i zapisami 

umowy, przyjmując pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe z nie 

przestrzegania tych przepisów w trakcie sprawowania dozoru nad przedmiotowym placem 

budowy. 

III. 

Plac budowy stanowi miejsce ograniczone .................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 

IV. 

Punkt poboru wody znajduje się................................................................................................... 

V. 

Punkt poboru energii znajduje się................................................................................................. 

VI. 

Zamawiający przekazał wykonawcy dokumentację: 

1..................................................................................................................................................... 

2..................................................................................................................................................... 

3.....................................................................................................................................................

4..................................................................................................................................................... 
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5..................................................................................................................................................... 

6..................................................................................................................................................... 

VII. 

Za prawidłowe zabezpieczenie placu budowy w okresie realizacji zadania odpowiada: 

....................................................................................................................................................... 

VIII. 

Za utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej przekazanych urządzeń i uzbrojenia 

odpowiada :................................................................................................................................... 

IX. 

Opis stanu istniejącego:................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

X. 

Inne ustalenia i uzgodnienia dot. przekazania placu budowy :..................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

XI. 

Przyjmujący  zobowiązuje się do zwrotu niniejszego placu budowy po zakończeniu realizacji 

umowy .......................................................................... w stanie nie pogorszonym, a wszelkie 

uszkodzenia, powstałe z winy przejmującego w okresie realizacji tej umowy, zostaną usunięte 

staraniem i na koszt przejmującego. 

 

PODPISY 

 

  Przekazujący:      Przyjmujący: 

 

1....................................................................                1.............................................................. 

 

2....................................................................                2.............................................................. 

 

3....................................................................                3.............................................................. 

 

4....................................................................                4.............................................................. 

 

Przy udziale osób 

 

1........................................................ 

 

2........................................................ 

 

3........................................................ 

 

4........................................................ 



Załącznik nr 8  do umowy    
Wykonawca: 
……………………………… 
(pełna nazwa/firma) 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
(adres) 
 

Wykaz osób realizujących zamówienie 
 

lp Imię i nazwisko 
Wymiar etatu (dotyczy 

umowy o pracę) 

 
Podstawa 

zatrudnienia/dysponowania 
osobami* 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Data sporządzenie wykazu: ……………………………..               
 
 

……………………………………… 
                                                                                                               podpis Wykonawcy 

 
Zamawiający wymaga, aby  w okresie realizacji umowy Wykonawca lub Podwykonawca 
zatrudniał na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne                 
w zakresie realizacji zamówienia tj.: prace przy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej                     
i elektrycznej.  
Powyższe wymogi nie dotyczą osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne                                     
w budownictwie (np. kierownik robót). 



Załącznik nr 9 do umowy  

Oświadczenie o minimalnym wynagrodzeniu/minimalnej stawce godzinowej *1 

Ja niżej podpisany(a) (imię i nazwisko) ………………………..………………………………………………………., 

prowadząc działalność pod firmą …………………………………….…………………………………………………… 

z siedzibą w ………………………………………………………………………………….………………………………………, 

oświadczam, że zatrudnieni przy wykonywaniu niniejszej umowy pracownicy osiągają co 

najmniej minimalne wynagrodzenie lub minimalną stawkę godzinową w rozumieniu ustawy  

o minimalnym wynagrodzeniu. 

 
 
…………………………………………   …………………………………………… 
         Miejscowość, data                                                               czytelny podpis 

 
 

*
1
- Oświadczenie wypełnia Wykonawca zatrudniający pracowników. 

___________________________________________________________________________ 

Oświadczenie o ilości przepracowanych godzin*2 

Rejestr godzin 

Dzień  Liczba przepracowanych godzin 

  

  

  

  

  

Suma godzin:  

 

…………………………………………     …………………………………………… 
              Podpis sporządzającego rejestr                                                        Podpis przyjmującego rejestr 

 
 

*
2
- Oświadczenie wypełnia Wykonawca będący osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą nie zatrudniający pracowników.  



Część III SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Dokumentacja projektowa: 

 Projekt budowlany – branża sanitarna i elektryczna dla zadania pn.: „Budowa przyłącza 

kanalizacji deszczowej dla budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

w Tucholi przy ul. Dworcowej 8”; 

 Projekt wykonawczy – branża sanitarna i elektryczna dla zadania pn.: „Budowa przyłącza 

kanalizacji deszczowej dla budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  

w Tucholi przy ul. Dworcowej 8”; 

3. Inwentaryzacja instalacji kanalizacji deszczowej. 

4. Specyfikacja materiałowa. 

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: 

 Wymagania ogólne; 

 Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej; 

 Roboty montażowe instalacji zalicznikowej WLZ. 

6. Przedmiary robót: 

 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w Tucholi przy ul. Dworcowej 8. 

 

 

 



 

SSzzcczzeeggóółłoowwyy  ooppiiss  pprrzzeeddmmiioottuu  zzaammóówwiieenniiaa  

  
 

1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Inspektoratu 

ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8. 

Celem zadania jest dokonanie rozdziału na terenie I/ZUS w  Tucholi wewnętrznej sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej oraz wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do istniejącego rurociągu 

kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN500, który przebiega w ulicy Dworcowej.  

 

2. Zakres robót: 

Zakres prac obejmuje: 

 budowę kolektora kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC–U  250/7,3 mm SN 8 kN/m
2
 

(lite), długości 53,00 m; 

 budowę kolektora kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC–U  200/5,9 mm SN 8 kN/m
2
 

(lite), długości 2,50 m; 

 budowę przyłącza kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC–U  160/4,7 mm SN 8 kN/m
2
 

(lite), długości 8,00 m; 

 budowę przyłącza kanalizacji deszczowej ciśnieniowej z rur PEHD PN10 SDR17  75/4,5 mm, 

długości 56,20 m; 

 budowę przepompowni wód deszczowych z kręgów betonowych DN1200, o mocy pomp  

2 x 1,3 kW, Qp = 5,7l/s, Hg = 4,1 m – 1 kpl; 

 budowę przykanalików deszczowych z rur PVC–U  160/4,7 mm SN 8 kN/m
2
 (lite), długości 

14,70 m; 

 budowę zalicznikowej linii zasilającej WLZ – YKY 5x6 mm
2
, długości 34,00 m; 

 budowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych DN1000 – 3 szt.; 

 budowę studni rewizyjnych DN600 – 3 szt.; 

 budowę studni rozprężnej DN800 – 1 szt. 

 

Projektowane sieci wewnętrzne oraz przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z armaturą towarzyszącą, 

zlokalizowane zostaną pod powierzchnią terenu i nie wymagają trwałego wydzielenia terenu. 

Projektowane przyłącze włączone zostanie do istniejącego rurociągu kanalizacji deszczowej 

wykonanej z rur strukturalnych PP DN500 w ulicy Dworcowej, na warunkach gestora sieci, tj. 

Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o.  

 



 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

 obowiązującymi normami, 

 przepisami, w tym przepisami BHP, 

 sztuką budowlaną. 

 

3. Etapy zadania inwestycyjnego: 

Kolejność realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowane będzie w trzech etapach. 

 budowa przepompowni wód deszczowych z wyposażeniem, 

 budowa przyłącza kanalizacji tłocznej, 

 budowa kolektorów kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. 

 

4. Opis warunków równoważności: 

Zamieszczone w opisie zamówienia parametry są referencją dla odniesienia się do estetyki, trwałości, 

dostępności, niezawodności i sprawnego serwisu wymienionych materiałów.  

Dopuszcza się materiały równoważne do przyjętych w dokumentacji projektowej o tych samych 

parametrach technicznych lub lepszych. 

Specyfikacja materiałowa: 
 
 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie elementów 

 

 

1 

Kolektor kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC–U  250/7,3 mm  

SN 8 kN/m
2
 (rury lite) 

długość 53,00 m 

 Rury do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone  

w PN–EN1852–1:1999. 

 Kolektor grawitacyjny wykonać z rur kanalizacyjnych PVC SN 8 kN/m
2
 o jednolitej 

ściance zgodne z PN-EN 1401–1 i posiadające uszczelki olejoodporne wykonane  

z TPE-V z pierścieniem stabilizującym z PP z włóknem szklanym trwale mocowane  

w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681–2 WH.  

 

2 

Kolektor kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC–U  200/5,9 mm  

SN 8 kN/m
2
 (rury lite) 

długość 2,50 m 

 Rury do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone  

w PN–EN1852–1:1999. 



 

 Kolektor grawitacyjny wykonać z rur kanalizacyjnych PVC SN 8 kN/m
2
 o jednolitej 

ściance zgodne z PN-EN 1401–1 i posiadające uszczelki olejoodporne wykonane  

z TPE-V z pierścieniem stabilizującym z PP z włóknem szklanym trwale mocowane  

w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681–2 WH.  

 

3 

Przyłącza i przykanaliki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC–U  

 160/4,7 mm SN 8 kN/m
2
 (rury lite) 

długość 22,70 m 

 Rury do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone  

w PN–EN1852–1:1999. 

 Przykanaliki i przyłącza wykonać z rur kanalizacyjnych PVC SN 8 kN/m
2
 o jednolitej 

ściance zgodne z PN-EN 1401–1 i posiadające uszczelki olejoodporne wykonane  

z TPE-V z pierścieniem stabilizującym z PP z włóknem szklanym trwale mocowane  

w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681–2 WH.  

 

4 

Przyłącze kanalizacji deszczowej ciśnieniowej z rur PEHD PN10 SDR17  75/4,5 mm,  

długość 56,20 m; 

 Rury jednowarstwowe o pełnych ściankach wykonane z polietylenu PE o zakresie 

nominalnej średnicy zewnętrznej 75 mm, o szeregu wymiarowym SDR 17; wg normy 

PN-EN 12201-2:2011. 

 Łączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania doczołowego. 

 

5 

Studnie rewizyjne betonowe DN1000 – 3 szt. 

 Dolny krąg prefabrykowanej studzienki betonowej musi posiadać dno wraz  

z wyprofilowaną kinetą oraz przejścia szczelne dla rur sieci kanalizacji deszczowej.  

 Dno studzienki powinno mieć płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie  

z betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona kinetą wg PN–EN 206–1, która w dolnej 

części, do wysokości połowy średnicy kanału, powinna mieć przekrój poprzeczny, 

zgodny z przekrojem kanału, w górnej części – ściany pionowe o wysokości równej co 

najmniej ¼ średnicy kanału. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być 

dostosowane do niwelety kanału przed i za studzienką. Spadek spocznika powinien 

wynosić 5% w kierunku kinety. Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz 

gładkie. 

 Stopnie złazowe zamocować w ścianach komory roboczej. Powinny one być 

zamocowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 30 cm  

i w odległościach poziomej osi stopni 30 cm, zgodnie z PN-EN 13101.  

 Studnie wyposażyć we właz żeliwny  600 typu ciężkiego klasy D400 zgodnie  

z PN–E 124, osadzonego na płycie pokrywowej DN1000. Kominy włazowe sytuować 



 

od strony napływu ścieków, zawsze po tej samej stronie osi kanału.  

 Kręgi studni łączyć za pomocą uszczelek gumowych.  

 

6 

Studnie rewizyjne DN600 – 3 szt. 

Studnia rewizyjna DN800 – 1 szt. 

Kinety wykonane z polipropylenu (PP), z użebrowaniem wzmacniającym, przeznaczone 

do przyłączenia do nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiadać powinna w dnie 

poziomą rynnę przepływowa (kinetę) z jednym lub kilkoma króćcami dopływowymi  

i jednym króćcem wypływowym, zakończonymi kielichami dostosowanymi do połączenia 

z rurami gładkościennymi z PVC-U. 

Podstawowe elementy składowe studni niewłazowych: 

-kineta, podstawa studzienki niewłazowej pozwalająca na bezpośrednie podłączenie 

posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej zawierająca integralnie uformowane 

w niej kanały wraz z ewentualnymi rozgałęzieniami; 

-trzon, rura trzonowa wznosząca o średnicy wewnętrznej 600; 

-teleskop część zestawu pozwalająca na kompensację osiadania, które może nastąpić po 

instalacji i pozwalająca na korektę wysokości studzienki. Teleskop jest instalowany na 

głębokości do 0,8m od poziomu gruntu. 

PN-EN 13598-2:2009 

PN-EN 476:2011 

-dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: 

Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-0830 

Aprobata Techniczna IK AT/07-2011-0242-00 

Aprobata Techniczna IBDiM AT/2011-02-2706 

-Włazy spełniać powinny wymagania normy PN-EN 124:2000 

-Uszczelki spełniać powinny wymagania normy PN-EN 681-1:2002 

-Odporność chemiczna uszczelek elastomerowych na związki chemiczne zgodna  

z wytycznymi ISO/TR 7620 

 

7 

Przepompownia wód deszczowych – 1 kpl. 

Parametry pracy pomp: 

- Qp = 5,7 l/s    H = 7,6 m 

- Hg = 4,1 m 

- Hstrl = 3,3 m   

- straty rurociągu policzono dla rurociągu PEHD PN10 75/4,5 mm SDR17  

- v = 1,7 m/s    

- długość rurociągu tłocznego L = 64,20 m 

- Hstrp = 0,2 m   



 

Wyposażenie przepompowni obejmuje: 

Pompy zatapialne 2 x 1,3 kW typu NF 65-220/014 ULG-185 lub o podobnych 

parametrach. 

Zbiornik przepompowni wykonany z kręgów betonowych B45, łączonych na uszczelki 

gumowe DN1200 H=3,63 m. 

Wyposażenie zbiornika: 

- podest obsługowy - stal nierdzewna;  

- drabinka złazowa - stal nierdzewna; 

- kominki wentylacyjne – PCV; 

- właz żeliwny Ø 800 kl D400; 

- belka wsporcza – stal nierdzewna; 

- prowadnice - stal nierdzewna; 

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna; 

- zasuwy z klinem gumowanym DN65 szt. 2 - żeliwo (obsługa z poziomu podestu); 

- zawory zwrotne kulowe DN65 szt. 2 – żeliwo; 

- przewody tłoczne DN65 - stal nierdzewna; 

- połączenia kołnierzowe nierdzewne;  

- elementy złączne - stal nierdzewna; 

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku; 

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 

Rozdzielnia Sterowania Pomp: 

 Obudowa szafy sterowniczej: wykonana z tworzywa sztucznego – poliester 

wzmocniony włóknem szklanym z uszczelką PUR o stopniu ochrony min IP 65, 

wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane 

(na sitodruku obrazu pompowni): 

o kontrolki: 

 poprawności zasilania, 

 awarii ogólnej, 

 awarii pomp, 

 pracy pomp, 

o wyłącznik główny zasilania, 

o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 

o stacyjka z kluczem do rozbrojenia/uzbrojenia obiektu, 

o opcjonalnie dodatkowe opcje - gniazda, mierniki cyfrowe, analogowe, panele 

LCD, 



 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm, 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 

 posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 

(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 

konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej, 

a) Urządzenia elektryczne:  

 dedykowany sterownik do kontroli i nadzoru pracy obiektu   

z wyświetlaczem LCD 2x16 znaków,  

 czujnik poprawnej kolejności asymetrii i zaniku faz, 

 układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem, 

 wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA dla ochrony przed porażeniem, 

  wyłącznik główny zasilania,  

 gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z zabezpieczeniem nadmiarowo-

prądowym, 

 wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed 

przeciążeniem prądowym, 

 stycznik dla każdej pompy, 

 wyłączniki instalacyjne nadmiarowo - prądowe 1/3 polowe dla urządzeń 

odbiorczych,  

 dla pomp o mocy ≤ 5,0 kW rozruch bezpośredni, 

 zasilacz buforowy 24 VDC wraz z układem akumulatorów,  

 syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego, 

 wewnętrzne oświetlenie rozdzielni – świetlówka 8 W, 

 4 regulatory pływakowe,   

 gniazdo do podłączenia agregatu. 

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości 

CE. 

b) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia: 

 naprzemienną pracę pomp, 

 automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii,  

 kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych, 

 funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 

suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej lub opcjonalnie w trybie 

automatycznym. 

 



 

 

8 

Zalicznikowa linia zasilającej przepompownię wód deszczowych WLZ  

długość 34,00 m (trasa 19,00 m) 

 zalicznikowa instalacja WLZ zasilająca skrzynkę sterowniczą –  typu YKY 5x6mm
2
,             

 aparatura w rozdzielni na napięcie znamionowe 230/400V dla jednobiegunowych 

i 400 V dla wielobiegunowych, znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa  

min. 6 kA , mocowanie: na wspornikach TH 35-7,5 wg. PN-EN 60715,  

 osprzęt elektroinstalacyjny (rurki instalacyjne), 

 rozdzielnie kompletne, odporne  na korozję i czynniki klimatyczne -  

wg szczegółowego wyposażenia określonego w dokumentacji technicznej. 

 

 

5. Zalecenia ogólne 

 w/w zakres prac zawarty został w specyfikacji wykonania i odbioru robót, 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poniższych zadań i ujęcie ich kosztów w swojej ofercie 

cenowej, tj.: 

▪ utylizacji materiałów z demontażu, 

▪ wywozu gruzu i innych materiałów na wysypisko, 

▪ po zakończeniu prac w każdym dniu doprowadzić odcinek robót do stanu czystości, 

▪ ewentualne serwisy (w trakcie trwania gwarancji) zamontowanych urządzeń, które wymagane są 

na podstawie odrębnych dokumentów tj. np.: kart gwarancyjnych lub innych,  

▪ wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie w Polsce: atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodności, 

▪ Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom bezpiecznych dojść do posesji 

oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym, 

▪ Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji powyższej inwestycji ma bezwzględny obowiązek 

zapoznania się z treścią wszystkich uzgodnień, a w trakcie prowadzenia prac na bieżąco 

dokonywania wywiadów z poszczególnymi właścicielami przed wkroczeniem na ich teren. 

Również przed przystąpieniem do robót w miejscach spodziewanych kolizji, z istniejącą siecią 

podziemną należy dokonać ręcznych wykopów na trasie projektowanych przewodów kanalizacji 

sanitarnej, celem dokładnego zlokalizowania miejsc skrzyżowań oraz zbliżeń, 

▪ realizacja prac może nastąpić po uprzednim wytyczeniu projektowanych urządzeń przez 

odpowiednią jednostkę geodezyjną, 

▪ kabel należy układać w rowie na głębokości 70 cm na 10 cm warstwie piasku i przykryć go taką 

samą warstwą piasku po czym przysypać 15 cm warstwą ziemi rodzimej. Tak ułożony  kabel 



 

należy przykryć folią ochronną koloru niebieskiego, a następnie rów wypełnić ziemią rodzimą 

ubijając ją warstwami. Kabel na całej długości należy zaopatrzyć w oznaczniki kablowe  

z informacją dotyczącą jego trasy od – do, typu i przekroju, przyszłego użytkownika oraz roku 

budowy. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie należy zlecić uprawnionemu geodecie. Przy 

szafie sterowniczej pozostawić zapas kabla po około 2 m, 

▪ wykonanie przyłącza podlega odbiorowi technicznemu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

w Tucholi ul. Warszawska 7, 

▪ przyłącze, przed zasypaniem, podlega inwentaryzacji geodezyjnej, na koszt Wykonawcy, 

▪ przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (zgodnie  

z Dz. U. z 2016, poz. 1440 z późn. zm – zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi) na 

koszt Wykonawcy, 

▪ ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zlokalizować we 

własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Wszystkie skrzyżowania  

i zbliżenia do linii kablowych i napowietrznych ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji 

Chojnice należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05 i 25 i PN 98/E-05100-1. Uzgodnienie należy 

uaktualnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić tutejszy Rejon o dokonanym terminie ich 

rozpoczęcia z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia, 

▪ Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci 

telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót oraz wystąpić o nadzór 

właścicielski (na koszt Wykonawcy). Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci 

telekomunikacyjnej wykonać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie 

łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. 

Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą 

przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń 

nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt Wykonawcy i powiadomić 

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe 

sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi 

sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami. Miejsca zbliżeń  

i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają 

obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad 

realizowanymi pracami. Po zakończeniu prac należy pisemnie zgłosić z 14-dniowym 

wyprzedzeniem wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych  

z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub 

notatki służbowej, 

▪ szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych: 



 

▪ przestrzegać wymogi i uwagi instytucji uzgadniających i opiniujących projekt budowlany, 

▪ należy zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych, 

▪ należy zabezpieczyć interesy osób trzecich przy wykonywaniu robót budowlanych, 

▪ obiekty podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu inwentaryzacji 

powykonawczej – na koszt Wykonawcy, 

▪ kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie  

w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

 

 Warunki realizacji zamówienia: 

▪ termin realizacji zamówienia – do 29.06.2018 r., 

▪ przedmiot zamówienia musi posiadać minimum 36-cio miesięczny okres gwarancji, licząc od daty 

podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru, 

▪ Zamawiający informuje, że roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone  

w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty  

w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez 

pracowników Zamawiającego: 

- Roboty budowlane wykonywane będą w godzinach pracy urzędowania ZUS, tj. od 7:00 do 

16:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości z Zamawiającym) oraz po godzinach 

urzędowania ZUS i w dni wolne od pracy, 

▪ w każdym dniu po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić odcinek robót do 

stanu czystości (w tym droga dojazdowa do budynku), do gotowości wykonywania obowiązku 

pracy przez pracowników i klientów ZUS, 

▪ Wykonawca może dokonać wizji przedmiotu zamówienia mieszczącego się w n/w lokalizacji: 

- ul. Dworcowa 8 w Tucholi, codziennie w dni robocze - w godzinach urzędowania tj. od 7:00 do 

15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 

 Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji umowy Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał 

na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne w zakresie realizacji 

zamówienia, tj. prace przy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej. 

Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.  
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 
 
 umowa zawarta z Inwestorem z dnia 28.12.2016r. 
 inwentaryzacja architektoniczna budynku wykonana w lutym 2000r. 
 projekt zamienny budowlany modernizacji i rozbudowy budynku Inspektoratu ZUS w Tucholi 

przy ul. Dworcowej 8, Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych, Bydgoszcz, maj 2003r. 
 mapa do celów projektowych 
 wizja oraz pomiary w terenie 
 
2. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja instalacji kanalizacji deszczowej na terenie 
I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8. Niniejsza inwentaryzacja obejmuje również przebieg 
istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej.  

 
3. Opis techniczny 
 

Istniejący budynek Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tucholi usytuowany jest 
na terenie działki o nr ewid. 2103, położonej przy ul. Dworcowej 8. Jest to budynek 
dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, murowany z cegły pełnej z częścią nadbudowaną od 
strony podwórza z gazobetonu. 

Przez teren działki, od strony południowej, przebiega kolektor sanitarny z rur betonowych 
DN350 i PVC400, który odprowadza ścieki socjalno – bytowe z części terenu Tucholi. Kolektor jest 
własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. 

Kolektor uzbrojony jest w studnie rewizyjne betonowe DN1200. W minionych latach istniejący 
rurociąg pełnił zadanie kolektora ogólnospławnego. W latach 2007/2008 na terenie miasta Tuchola 
dokonano rozdziału funkcji kolektorów ogólnospławnych poprzez budowę między innymi sieci 
kanalizacji deszczowej. Istniejący kolektor ogólnospławny, po rozdziale stał się kolektorem 
sanitarnym. Między innymi, w ramach tego zadania, wybudowano w ul. Dworcowej rurociąg 
deszczowy z rur strukturalnych PP500, który odprowadza wody opadowe z terenu przyległej zlewni 
po ich oczyszczeniu w separatorze lamelowym do rzeki Kicz, w km 5+622. Dla rozpatrywanej 
zlewni obowiązuje pozwolenie wodnoprawne OŚ.I.6341.17.2014 z 02.10.2014r. 

Wody opadowe z połaci dachu budynku I/ZUS w Tucholi odprowadzane są poprzez rynny do 
rur spustowych ocynkowanych Rd1 – Rd8. Każda z rur spustowych zaopatrzona jest w czyszczak 
rewizyjny. 

Tabela 1 
Zestawienie podłączenia istniejących rur spustowych 

 

Lp. 
Numeracja 

istniejącej rury 
spustowej 

Średnica rury 
spustowej 

ocynkowanej 
Sposób podłączenia 

1 Rd1 200 studnia schładzająca S7istn. 
2 Rd2 200 trójnik na rurociągu PVC200  

(odcinek od studni S7istn. – S6istn.) 3 Rd3 200 
4 Rd4 150 trójnik na rurociągu sanitarnym PVC400 

(odcinek od studni S3istn. – S4istn.) 5 Rd5 200 
6 Rd6 200 studnia sanitarna S2istn. 

7 Rd7 200 
trójnik na rurociągu deszczowym PVC200  

(odcinek od studni S1istn. – S2istn.) 
8 Rd8 200 studnia deszczowa S1istn. 



 

Stan istniejących rur spustowych jest dobry, rynny nie wykazują nieszczelności, nie występują 
ogniska korozji, systemy mocowania rynien do ścian budynku są w dobry stanie technicznym.  
Nie zachodzi konieczność wymiany rur spustowych. 

Teren działki od strony południowo – zachodniej budynku jest utwardzony kostką betonową 
szarą, gr. 8cm wraz z dojściem do budynku Inspektoratu wykonanym z kostki betonowej szarej,  
gr. 6cm. Działka częściowo od strony północno - zachodniej utwardzona jest płytami ażurowymi  
o wym. 10x40x60cm. Całość wód opadowych i roztopowych z części utwardzonych, spływa do 
istniejącej studni deszczowej DN500 z wpustem deszczowym (Wp istn.), skąd przykanalikiem z rur 
PVC160 trafiają do istniejącej studnia S4istn. Część biologicznie czynną stanowią trawniki oraz 
nasadzenia niskie i wysokie od strony północnej budynków, jak również od części frontowej przy  
ul. Dworcowej. 

Ścieki socjalno – bytowe z budynku I/ZUS w Tucholi odprowadzane są przykanalikami z rur 
PVC200 do studni S3istn. oraz S5istn. 

 
4. Określenie ilości wód opadowych  

 
Natężenie miarodajne opadu deszczu przy p=100% wynosi: 

 

� = 470√�
�

	
,�� =
470√1�
15
,�� = 76,6	���/� ∙ ℎ� 

gdzie: 
 

C = częstość występowania deszczu o natężeniu q lub większym, lata; 
t = czas trwania deszczu, min; 

 
Miarodajny przepływ obliczeniowy ogółem 

 � = �� ∙ � = 0,0548 ∙ 76,6 = 4,20���/� 
 

Maksymalna ilość wód opadowych: 
 

Maksymalna ilość wód opadowych, jaka zostanie odprowadzona ze zlewni dla 
prawdopodobieństwa występowania deszczu miarodajnego została wyliczona w oparciu  
o następujący wzór: 

 

Q !" = q ∙ ψ ∙ φ ∙ F	 'dm
�
s + , ,�-./: 

 
q – natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s x ha], (131 l/s x ha, przy założeniu p=20% i c =5lat) 

ψ - współczynnik spływu 

ϕ - współczynnik opóźnienia spływu dla powierzchni utwardzonej (place, dachy, drogi 

wewnętrzne) ϕ=0,8 
F – powierzchnia zlewni [ha] 

 
Maksymalna ilość wód opadowych dla 15 minutowego deszczu nawalnego została wyliczona  

w oparciu o następujący wzór: 
 �12345 = (�378 ∙ 15	[�.:/�] 	 ∙ 60	[�])	/	1000	[��/	�] �378 =>?�5@ = �12345 ∙ 365	[��/	BCD] �378E = �378	/	1000	 ∙ 3600	[�]	[��/	ℎ] 



 

 Obliczenie hydrauliczne dla zlewni terenu Inspektoratu ZUS w Tucholi i rodzajów 
zagospodarowania terenu zestawiono w tabeli nr 2 „Obliczenia hydrauliczne”.  

  
Tabela 2 

Obliczenia hydrauliczne 
 

 
 

Podsumowując wykonane obliczenia, z terenu zlewni odprowadzana będzie następująca ilość 
wód opadowych: 

 
Qmax h =20,52m3/h 

Qśr d = 5,13m3/d 

Qmax roczne = 1872,19m3/rok 

 
Średnia ilość wód opadowych 
 
Średnią ilość wód opadowych, która spłynie do gruntu wyliczono według wzoru: 
 �F@G�?�H = I>(�) ∙ �(ℎ�) ∙ J ∙ 1000[��], ,�-./: 
 
Ho = opad roczny 520mm dla Tucholi 
 
 Obliczenie hydrauliczne dla poszczególnych zlewni i rodzajów zagospodarowania terenu 
zestawiono w tabeli nr 2 „Obliczenia hydrauliczne. 
Średnia ilość wód opadowych, która spłynie do odbiornika z omawianego obszaru wyniesie: 
 

Qśr d = 0,78m3/d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naw. 
brukowe

Dachy

x 0,8 x 0,9 roczna dobowa
[m²] [m²] [m²] [ha] [m²] [m²] [m²] [ha] [dm³/s] [m³] [m³] [dm³/s] [m³] [m³] [m³]

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

235 400 635 0,0635 188,0 360,0 548 0,0548 4,20 284,96 0,78 5,70 20,52 5,13 1872,19

235 400 635 0,0635 188,0 360,0 548 0,0548 4,20 284,96 0,78 5,70 20,52 5,13 1872,19

maks. 
spływ

godzi-
nowa

Maksymalna ilość oprowadzanych wód 
opadowych

rocznaDachy Suma Suma

ZLEWNIA ZREDUKOWANA
Powierzchnia

Naw. 
brukowe

ZLEWNIA RZECZYWISTA

średnio 
dobowa

Miaro-
dajny 

przepływ 
oblicze-

niowy [Q]

Średnia ilość wód 
opadowych *)

Powierzchnia





 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
Zdjęcie 1 

Studnia S2istn. – widok z góry 
 

 
 

Zdjęcie 2 
Studnia S5 istn. – widok z góry 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zdjęcie 3 
Studnia S6istn. – widok z góry 

 

 
 

Zdjęcie 4 
Studni S7ist. – widok z góry 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Zdjęcie 5 
Rura spustowa dachowa Rd1 

 

 
 

Zdjęcie 6 
Rury spustowe dachowe Rd2 i Rd3 

 

 
 

 

 

 



 

Zdjęcie 7 
Rura spustowa dachowa Rd4 

 

 
 

Zdjęcie 8 
Rura spustowa dachowa Rd5  

 

 
 

 

 



 

Zdjęcie 9 
Rura spustowa dachowa Rd6 

 

 
 

Zdjęcie 10 
Rury spustowe dachowe Rd7 i Rd8 – widok od stronu ul. Dworcowej 

 

 
 

 

 

 

  



 

Zdjęcie 11 
Wpust uliczny 
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SPACYFIKACJA MATERIAŁOWA 
 

 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie elementów 

 
 

1 
 
Kolektor kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC–U φφφφ250/7,3mm SN8kN/m2 (rury lite) 
długość 53,00m 
 
• Rury do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone w PN–EN1852–1:1999. 
• Kolektor grawitacyjny wykonać z rur kanalizacyjnych PVC SN8kN/m2 o jednolitej ściance zgodne  

z PN-EN 1401–1 i posiadające uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierścieniem 
stabilizującym z PP z włóknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu 
produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681–2 WH.  
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Kolektor kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC–U φφφφ200/5,9mm SN8kN/m2 (rury lite) 
długość 2,50m 
 
• Rury do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone w PN–EN1852–1:1999. 
• Kolektor grawitacyjny wykonać z rur kanalizacyjnych PVC SN8kN/m2 o jednolitej ściance zgodne  

z PN-EN 1401–1 i posiadające uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierścieniem 
stabilizującym z PP z włóknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu 
produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681–2 WH.  

 
 

3 
 
Przyłącza i przykanaliki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC–U φφφφ160/4,7mm 
SN8kN/m2 (rury lite) 
długość 22,70m 
 
• Rury do kanalizacji deszczowej muszą spełniać warunki określone w PN–EN1852–1:1999. 
• Przykanaliki i przyłącza wykonać z rur kanalizacyjnych PVC SN8kN/m2 o jednolitej ściance 

zgodne z PN-EN 1401–1 i posiadające uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V  
z pierścieniem stabilizującym z PP z włóknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury  
w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681–2 WH.  

 
 

4 
 
Przyłącze kanalizacji deszczowej ciśnieniowej z rur PEHD PN10 SDR17 φφφφ75/4,5mm,  
długość 56,20m; 
 
• Rury jednowarstwowe o pełnych ściankach wykonane z polietylenu PE o zakresie nominalnej 

średnicy zewnętrznej 75mm, o szeregu wymiarowym SDR 17; wg normy PN-EN 12201-2:2011 
• Łączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania doczołowego. 
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Studnie rewizyjne betonowe DN1000 – 3szt. 
 
• Dolny krąg prefabrykowanej studzienki betonowej musi posiadać dno wraz z wyprofilowaną 

kinetą oraz przejścia szczelne dla rur sieci kanalizacji deszczowej.  
• Dno studzienki powinno mieć płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z betonu klasy 

min. C35/45 z wyrobiona kinetą wg PN–EN 206–1, która w dolnej części, do wysokości połowy 
średnicy kanału, powinna mieć przekrój poprzeczny, zgodny z przekrojem kanału, w górnej  
części – ściany pionowe o wysokości równej co najmniej ¼ średnicy kanału. Niweleta dna kinety 
i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za studzienką. Spadek 
spocznika powinien wynosić 5% w kierunku kinety. Ściany komór roboczych powinny być 
wewnątrz gładkie. 

• Stopnie złazowe zamocować w ścianach komory roboczej. Powinny one być zamocowane 
mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 30cm i w odległościach poziomej osi 
stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101.  

• Studnie wyposażyć we właz żeliwny φ600 typu ciężkiego klasy D400 zgodnie z PN–E 124, 
osadzonego na płycie pokrywowej DN1000. Kominy włazowe sytuować od strony napływu 
ścieków, zawsze po tej samej stronie osi kanału.  

• Kręgi studni łączyć za pomocą uszczelek gumowych.  
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Studnie rewizyjne DN600 – 3szt. 
Studnia rewizyjna DN800 – 1szt. 
 
Kinety wykonane z polipropylenu (PP), z użebrowaniem wzmacniającym, przeznaczone do 
przyłączenia do nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiadać powinna w dnie poziomą rynnę 
przepływowa (kinetę) z jednym lub kilkoma króćcami dopływowymi i jednym króćcem wypływowym, 
zakończonymi kielichami dostosowanymi do połączenia z rurami gładkościennymi z PVC-U. 
 
Podstawowe elementy składowe studni niewłazowych: 
 
-kineta, podstawa studzienki niewłazowej pozwalająca na bezpośrednie podłączenie 
posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej zawierająca integralnie uformowane w niej 
kanały wraz z ewentualnymi rozgałęzieniami 
-trzon, rura trzonowa wznosząca o średnicy wewnętrznej 600 
-teleskop część zestawu pozwalająca na kompensację osiadania, które może nastąpić po instalacji 
i pozwalająca na korektę wysokości studzienki. Teleskop jest instalowany na głębokości do 0,8m od 
poziomu gruntu. 
 
PN-EN 13598-2:2009 
PN-EN 476:2011 
-dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym 
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2010-02-0830 
Aprobata Techniczna IK AT/07-2011-0242-00 
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2011-02-2706 
 
-Włazy spełniać powinny wymagania normy PN-EN 124:2000 
-Uszczelki spełniać powinny wymagania normy PN-EN 681-1:2002 
-Odporność chemiczna uszczelek elastomerowych na związki chemiczne zgodna z wytycznymi 
ISO/TR 7620 
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Przepompownia wód deszczowych – 1kpl. 
 
Parametry pracy pomp: 
- Qp = 5,7 l/s    H = 7,6 m 
- Hg = 4,1 m 
- Hstrl = 3,3 m   
- straty rurociągu policzono dla rurociągu PEHD PN10 75/4,5mm SDR17  
- v = 1,7 m/s    
- długość rurociągu tłocznego L = 64,20m 
- Hstrp = 0,2m   
 
Wyposażenie przepompowni obejmuje: 
 

Pompy zatapialne 2 x 1,3 kW typu NF 65-220/014 ULG-185 lub o podobnych parametrach. 
 
Zbiornik przepompowni wykonany z kręgów betonowych B45, łączonych na uszczelki gumowe 
DN1200 H=3,63m 
 
Wyposażenie zbiornika: 
 
- podest obsługowy- stal nierdzewna  
- drabinka złazowa - stal nierdzewna 
- kominki wentylacyjne – PCV 
- właz żeliwny Ø800 kl D400 
- belka wsporcza – stal nierdzewna 
- prowadnice - stal nierdzewna 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
- zasuwy z klinem gumowanym DN65 szt. 2 - żeliwo (obsługa z poziomu podestu) 
- zawory zwrotne kulowe DN65 szt.2 - żeliwo 
- przewody tłoczne DN65 - stal nierdzewna 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne  
- elementy złączne - stal nierdzewna 
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
 
Rozdzielnia Sterowania Pomp: 

• Obudowa szafy sterowniczej: wykonana z tworzywa sztucznego – poliester 
wzmocniony włóknem szklanym z uszczelką PUR o stopniu ochrony min IP 65, 
wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są 
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 

o kontrolki: 
� poprawności zasilania, 
� awarii ogólnej, 
� awarii pomp 
� pracy pomp 

o wyłącznik główny zasilania, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem do rozbrojenia/uzbrojenia obiektu 



o opcjonalnie dodatkowe opcje - gniazda, mierniki cyfrowe, analogowe, 
panele LCD 

• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
• posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich 

kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

a) Urządzenia elektryczne:  
� dedykowany sterownik do kontroli i nadzoru pracy obiektu  z wyświetlaczem LCD 

2x16 znaków  
� czujnik poprawnej kolejności asymetrii i zaniku faz 
� układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
� wyłącznik różnicowo-prądowy 30mA dla ochrony przed porażeniem 
�  wyłącznik główny zasilania  
� gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym 
� wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem 

prądowym 
� stycznik dla każdej pompy 
� wyłączniki instalacyjne nadmiarowo - prądowe 1/3 polowe dla urządzeń odbiorczych  
� dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni 
� zasilacz buforowy 24 VDC wraz z układem akumulatorów  
� syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego 

i optycznego 
� wewnętrzne oświetlenie rozdzielni – świetlówka 8W 
� 4 regulatory pływakowe   
� gniazdo do podłączenia agregatu 

 
Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości CE. 
 

b) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia: 
� naprzemienną pracę pomp 
� automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii  
� kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
� funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu 

– tylko dla pracy ręcznej lub opcjonalnie w trybie automatycznym 
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Zalicznikowa linia zasilającej przepompownię wód deszczowych WLZ  
długość 34,00m (trasa 19,00m) 
 

• zalicznikowa instalacja WLZ zasilająca skrzynkę sterowniczą –  typu YKY 5x6mm2             

• aparatura w rozdzielni na napięcie znamionowe 230/400V dla jednobiegunowych i 400V dla 
wielobiegunowych, znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa min. 6kA  ,mocowanie: na 
wpornikach TH 35-7,5 wg. PN-EN 60715  

• osprzęt elektroinstalacyjny (rurki instalacyjne) 
• rozdzielnie kompletne, odporne  na korozję i czynniki klimatyczne - wg szczegółowego 

wyposażenia określonego w dokumentacji technicznej 
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ST-00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00 
 

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej 
dla budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tucholi przy ul. Dworcowej 8”. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych  
w punkcie 1.1. jako część Dokumentacji Przetargowej. 

 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

Technicznymi: 
 ST-01 Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej 
 ST-02 Roboty montażowe instalacji zalicznikowej WLZ 
1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm  

i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada 
się iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały 
ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile 
wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie  
z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach  
Technicznych. Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zbiór norm i wytycznych do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie  
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót zakrywalnych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru  
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, służące do przeprowadzania 
wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową  
i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem  
i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania  
w budownictwie. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno – budowlanego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kontrakt – Umowa.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
W terminie określonym w Warunkach Kontraktu (Umowy) Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, 
lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy, oraz Dokumentację Projektową  
i Specyfikacje Techniczne. 
 
1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu 
Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja Projektowa 
znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
 
1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty 
tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

2. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót.  
3. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla 

zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy 
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały, które nie będą w pełni zgodne  
z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie 
będą one spełniały minimalnych wymagań Zamawiającego, a będzie to miało wpływ na przyjęte 
rozwiązanie projektowe, to takie Urządzenia i Materiały oraz wszelkie zmiany z tym związane winny być 
ujęte przez Wykonawcę w ofercie bez dodatkowych opłat. 

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i będzie to miało wpływ na 
niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla 
dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest 
tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności, 
wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne 
dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem ważności: 

- Specyfikacje Techniczne 
- Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić 
Inspektora nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami 
obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich  
i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach 
Technicznych. 

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.  
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od 
wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten 
powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni 
odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, 
zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich 
ustawieniem. 

4. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności następujące: 
� Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie. 
� Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej. 
� Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i dezynfekowane. 

5. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W szczególności 
każda osoba powinna być poinformowana, że na budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych 
dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń 
spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie budowy na stałe.  

6. Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się obcych 
materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca powinien strzec się przed przedostaniem się 
obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów. 

7. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, zatrzymać 
źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić 
Inspektora nadzoru o tym incydencie. 

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym pomieszczenia 
na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie 
gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
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1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru: 
1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała 
podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.7. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je  
w czasie prowadzenia Robót. 
Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 

b. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

c. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń  
w środowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach  
i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi 
przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 
dopuszczalne. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
1.5.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy 
swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony osób zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na 
Terenie Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione 
przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
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5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa  
i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na 
właściwe: 
� Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną. 
� Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze. 
� Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
� Dojścia na budowę i oświetlenie. 
� Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 
� Sprzęt pomiaru gazu. 
� Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety. 
� Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i zobowiązania 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. 

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby 
zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób 
upoważnionych do przebywania na budowie.  

8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania 
dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i nadziemne  
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował  
w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że planując 
swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, 
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą 
do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub 
będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na 
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy, zostaną usunięte.  
 

1.5.12. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym  
z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.13. Opieka nad Robotami 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany do Robót zgodnie  
z warunkami Kontraktu. 
Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty. 
W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie 
znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 
Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia 
pomiarów Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna w czasie 1 godziny 
od zgłoszenia prośby. 
Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolą oraz 
niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 
 
1.5.14. Przestrzeganie prawa 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz lokalnych oraz 
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą 
wpływać na Roboty. 
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 
powyżej i stosować się do nich. 
 
1.5.15. Prawa patentowe 
Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia rozwiązania 
projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to 
Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania 
chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 
Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót,  
w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien 
poinformować Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby 
przedstawić ich kopie. 
Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych powyżej spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to  
w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Wymagania ogólne 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 
� Nowe i nie używane. 
� Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych  

i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. 
� Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do 

obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
 
Źródła uzyskiwania Materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
i próbki 
Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu 
Robót. 
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Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 
 
Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów  
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich Materiałów 
użytych do realizacji Robót. 
 
Inspekcja wytwórni Materiałów. 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości Materiałów 
mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
� W czasie inspekcji Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producentów Materiałów. 
� Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 
Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie Materiałów. 
Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych Robót) były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych  
z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez 
niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Wariantowe stosowanie Materiałów. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania  
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie 
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Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu 
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może 
być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora nadzoru 
usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów  
i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną 
poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań  
i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na Roboty. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie 
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie 
ponosił Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie harmonogramu robót oraz wykazu pracowników biorących 
udział w robotach, gwarantujących wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

 
Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów  
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które 
budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą opisane  
i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można 
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Każdorazowo 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 
Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
 
Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką 
potrzebną pomoc. 
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Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań  
i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
 
Atesty jakości Materiałów i Sprzętu 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda partia tych 
Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych 
przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność  
z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane  
w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, 
wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien 
być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
� Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy. 
� Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej. 
� Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru harmonogramu Robót. 
� Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót. 
� Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi  

i polecenia Inspektora nadzoru. 
� Daty i przyczyny wstrzymania Robót. 
� Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych  

i końcowych. 
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 
� Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą. 
� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej. 
� Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót. 
� Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót. 
� Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał. 
� Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru w celu zajęcia stanowiska. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 



 
 

13 

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 
 
Księga Obmiarów 
W przypadku rozliczenia kosztorysowego - Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie 
faktycznych ilości wykonanych Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki 
badań itp. będą gromadzone na budowie jeżeli zajdzie taka konieczność.  
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3. następujące dokumenty: 

a. Protokoły przekazania Terenu Budowy. 
b. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 
c. Protokół odbioru częściowego / końcowego robót. 
d. Protokoły z narad i ustaleń. 
e. Korespondencja na budowie. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie 
przewidzianej prawem. Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy 
także je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT – w przypadku rozliczenia kosztorysowego 
 
Ogólne zasady Obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według 
pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. 
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę  
i Inspektora nadzoru. 
 
Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach.  
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze 
robót. 
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, 
szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane 
w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 
odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem nadzoru. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed ich użyciem. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne świadectwa 
atestacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały 
okres realizacji Robót. 
 
Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych. 
Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 
Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

 
 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b. przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie protokołu częściowego / końcowego robót odpowiednio 

dla odcinka lub całości Robót), 
c. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie protokołu końcowego odbioru robót). 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 
Protokół częściowy / końcowy robót 
 Protokół częściowy / końcowy robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 
Dokumenty Przejęcia Robót 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. 

2. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
� Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
� Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na 

mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie 
mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

� Specyfikacje Techniczne. 
� Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
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� Receptury i ustalenia technologiczne. 
� Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów. 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami 

Technicznymi. 
� Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów. 
� Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych. 
� Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Odbiór ostateczny 
 
Protokół odbioru ostatecznego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu będzie rozumiany jako 
ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi 
po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w protokole odbioru usterek oraz tych, które wystąpiły w okresie 
Gwarancji. 
 
 
Dokumentacja powykonawcza 
Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami. 
Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych 
koszulkach przekazana w dniu odbioru końcowego robót. 
Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed 
wystawieniem Protokołu Przejęcia.  
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności określona jest w Kontrakcie.  
2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
3. Cena jednostkowa obejmuje: 

a. Robociznę bezpośrednią. 
b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu. 
c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren budowy  

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy). 
d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia. 
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
f. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym 
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty 
ogólne Wykonawcy, itp. 

g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót. 
h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie 

jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 
i. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 



 
 

16 

występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 
ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii 
Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
10.1   Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz.290 ze zmianami). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, 

poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami). 
- Ustawa z 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz.U. nr 72, poz. 747). 
 

10.2 Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. – w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. 
nr 38, poz. 455). 

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 
1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042). 

- 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). 
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ST-01 KANALIZACJA  SANIATARNA 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sieci kanalizacji 
sanitarnej , które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla 
budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tucholi przy ul. Dworcowej 8”. 
 
1.1.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.2.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z przewodami grawitacyjnymi  
i ciśnieniowymi kanalizacji sanitarnej zarówno w gruntach nawodnionych jak i nienawodnionych: 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
• budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,  
• budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, 
• budowa przepompowni wód deszczowych. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się 
poza budynkami od pierwszej studzienki licząc od strony budynku.  
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości.  
Przykanalik – przewód odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub wpustu ulicznego. 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli  
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden odpływowy. 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. 
 
1.5. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 
Dokumentację robót montażowych sieci kanalizacyjnych stanowią: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.  

„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr120, poz.1133), dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.2072), 
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- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr108, poz.953 z późniejszymi 
zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. 
Nr92, poz.881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – tekst jednolity Dz.U. z 2016r. Nr 290). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji zadania.  

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
2.2. Rury kanałowe 
 
2.2.1 Rury kielichowe PVC 
Rury i kształtki do kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN–EN 1852–1:1999. Kolektory sanitarne 
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC  φ 160-200/5,9mm SN8kN/m2 o litej, jednolitej ściance zgodne z  PN-
EN 1401-1 i posiadające uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierścieniem stabilizującym z PP  
z włóknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 
WH. 
 
2.2.2 Rury PE 
Projektuje się kolektor z rur PE100 PN10 SDR17 ø75/4,5mm jako rury ciśnieniowe z polietylenu.  
 
2.3 Kształtki  
Na kanalizacji grawitacyjnej zamontować kształtki z PVC wg PN – EN 1401 – 1:1995 o średnicy φ160-200 mm. 
Na kanałach ciśnieniowych kształtki wykonane z żeliwa klasy GGG40 w powłoce EWS (wg DIN 30677-2, DIN 
3476) odporne na działanie sił osiowych, rozciąganie i ściskanie oraz kształtki segmentowe z PE wg TWT 8/96. 
 
2.4 Studzienki kanalizacyjne żelbetowe 
Dolny krąg prefabrykowanej studzienki betonowej musi posiadać dno wraz z wyprofilowaną kinetą oraz przejścia 
szczelne dla rur sieci kanalizacji deszczowej. Dno studzienki powinno mieć płytę fundamentową oraz betonowe 
wypełnienie z betonu klasy min. C35/45 z wyrobiona kinetą wg PN–EN 206–1, która w dolnej części, do 
wysokości połowy średnicy kanału, powinna mieć przekrój poprzeczny, zgodny z przekrojem kanału, w górnej 
części – ściany pionowe o wysokości równej co najmniej ¼ średnicy kanału. Niweleta dna kinety i spadek 
podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za studzienką. Spadek spocznika powinien 
wynosić 5% w kierunku kinety. Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie. 
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Stopnie złazowe zamocować w ścianach komory roboczej. Powinny one być zamocowane mijankowo w dwóch 
rzędach, w odległościach pionowych 30cm i w odległościach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN 13101.  
Studnie wyposażyć we właz żeliwny φ600 typu ciężkiego klasy D400 zgodnie z PN–E 124, osadzonego na płycie 
pokrywowej DN1000. Kominy włazowe sytuować od strony napływu ścieków, zawsze po tej samej stronie osi 
kanału. 
2.5 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw 
Studnie kanalizacyjne PP DN600 zabudować z kinetą prefabrykowaną i rurą trzonową dwuścienną. Pomiędzy 
kinetą a rurą trzonową zastosować specjalną uszczelkę gumową. Zwieńczenie studni stanowić będzie teleskop 
PP pod pierścień betonowy i właz żeliwny DN600, zgodny z PN–EN 124. 

 
2.6     Przepompownia wód deszczowych 

 
Parametry pracy pomp: 
 
- Qp = 5,7 l/s    H = 7,6 m 
- Hg = 4,1 m 
- Hstrl = 3,3 m   
- straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN10 75x4,5 SDR17  
- v = 1,7 m/s    
- długość rurociągu tłocznego L = 64,20 m 
- Hstrp = 0,2m   
 
WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE: 
 
1. Pompy produkcji zatapialne typu NF 65-220/014 ULG-185 1,3 kW - szt.2 
 
2. Zbiornik wykonany z kręgów betonowych B45  
 
Wyposażenie zbiornika: 
 
- podest obsługowy - stal nierdzewna,  
- drabinka złazowa - stal nierdzewna, 
- kominki wentylacyjne – PCV, 
- właz żeliwny Ø800 kl D400, 
- belka wsporcza – stal nierdzewna, 
- prowadnice - stal nierdzewna, 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna, 
- zasuwy z klinem gumowanym DN65 szt. 2 - żeliwo (obsługa z poziomu podestu), 
- zawory zwrotne kulowe DN65 szt.2 – żeliwo, 
- przewody tłoczne DN65 - stal nierdzewna, 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne,  
- elementy złączne - stal nierdzewna, 
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku, 
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
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3. Rozdzielnia Sterowania Pomp: 
 

• Obudowa szafy sterowniczej: wykonana z tworzywa sztucznego – poliester wzmocniony 
włóknem szklanym z uszczelką PUR o stopniu ochrony min IP 65, wyposażona w drzwi 
wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 

o kontrolki: 
� poprawności zasilania, 
� awarii ogólnej, 
� awarii pomp, 
� pracy pomp, 

o wyłącznik główny zasilania, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem do rozbrojenia/uzbrojenia obiektu, 

opcjonalnie dodatkowe opcje - gniazda, mierniki cyfrowe, analogowe, panele LCD, 
• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm, 
• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych, 
• posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. 

zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności 
demontażu obudowy szafy sterowniczej, 

a) Urządzenia elektryczne:  
- dedykowany sterownik do kontroli i nadzoru pracy obiektu  z wyświetlaczem LCD 2x16 znaków,  
- czujnik poprawnej kolejności asymetrii i zaniku faz, 
- układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem, 
- wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA dla ochrony przed porażeniem, 
-  wyłącznik główny zasilania,  
- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym, 
- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem prądowym, 
- stycznik dla każdej pompy, 
- wyłączniki instalacyjne nadmiarowo - prądowe 1 / 3 polowe dla urządzeń odbiorczych,  
- dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni, 
- zasilacz buforowy 24 VDC wraz z układem akumulatorów,  
- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego 

i optycznego, 
- wewnętrzne oświetlenie rozdzielni – świetlówka 8W, 
- 4 regulatory pływakowe,   
- gniazdo do podłączenia agregatu, 

 

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’. 
 

b) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia: 
- naprzemienną pracę pomp, 
- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii,  
- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych, 
- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla 

pracy ręcznej lub opcjonalnie w trybie automatycznym. 
 
2.7 Składowanie materiałów 

 
2.7.1 Rury kanałowe 
Rury z PVC i PE można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w wiązkach, opierając 
ramkę o ramkę, jedna na drugiej nie wyżej niż na 2m. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach, 
należy zastosować boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstępach co 1,5m. Spodnia warstwa rur 
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powinna być ułożona na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm i wysokości takiej aby kielichy nie miały 
kontaktu z podłożem. Rozstaw podpór max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno się znajdować 
więcej niż 7 warstw, maksymalna wysokość składowania 1,5m. Kielichy rur winny być tak wysunięte, aby końce 
rur z wyższej warstwy nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. W okresie letnim zabezpieczyć rury przed 
nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC i PE mają na obu końcach 
zaślepki, które należy zdejmować bezpośrednio przed montażem. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać 
rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.7.2 Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na 
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
 
 
 
 
2.7.3 Studzienki z tworzyw sztucznych 
Studzienki z tworzyw sztucznych składować należy w wyznaczonych miejscach tak, aby wszystkie elementy 
studzienek nie były narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, w temperaturze 
poniżej 40oC. Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i smarami. 
 
2.7.4 Cegła kanalizacyjna 
Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi 
spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone 
w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach 
ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich 
maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy składowaniu cegieł luzem 
maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2,2 m. 
 
2.7.5 Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji powodujących korozje. Włazy powinny 
być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 
2.7.6 Armatura przemysłowa (zaporowa, zwrotna)  
Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
 
2.7.7 Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
2.7.8. Cement 
Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości 
zapewniającej ciągłość robót. Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach 
zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych  
i wykończeniowych: 
-piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
-piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
-żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
-koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
-spycharkę do 100 KM, 
-sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 
-specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 
 
3.3 Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 
-samochód dostawczy do 0,9 t, 
-samochód skrzyniowy do 5 t, 
-samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 
-samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
-samochód beczkowóz 4 t, 
-beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 
-przyczepę dłużycową do 10 t, 
-żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 
-żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 
-wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
-wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 
-wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 
-spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
-zgrzewarkę do połączeń doczołowych, 
-zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA, 
-kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3, 
-pojemnik do betonu do 0,75 dm3, 
-giętarkę do prętów mechaniczna, 
-nożyce do prętów mechaniczne elektryczne. 
      Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości 
wykonanych robót. 
 
4.2. Transport rur 
Rury PVC i PE w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Przy 
transporcie rur luzem powinny one na całej swej długości stykać się z podłogą pojazdu jeżeli długość rur jest 
większa niż długość pojazdu to max wielkość nawisu może wynieść 1m. Pojazd powinien posiadać wsporniki 
boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. 
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy 
układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy 
przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
4.3. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub 
luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły 
transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej 
liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą 
urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów 
przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
 
4.5. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 
należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
 
4.6. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem  
i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 
4.7. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.8. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 
 
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana kanalizacja sanitarna. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające należy kontrolować  
i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Przed wykonaniem robót ziemnych należy zdemontować kostkę brukową w ulicy. Zdemontowane materiały 
składować w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
 
5.4. Roboty ziemne 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie 
zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736. 
Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę  
w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu  
w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału 
połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągniecie sznura wzdłuż nich  
i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, 
aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku 
wody gruntowej i usuwisk: 

- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
- w gruntach niespoistych 1:1,50, 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 
terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna 
wystawać 15 cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, 
a w gruncie nawodnionym około 20 cm . Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębianie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi  wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. 
Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m 
od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m . 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna + – 3 cm dla gruntów zwięzłych, + – 5 cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + – 5 cm.  
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5.4.1. Odspojenie i transport urobku. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony 
grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru 
urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
5.4.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 
 
5.4.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów. 
Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji 
mogą występować trzy metody odwodnienia: 
Powierzchniowa. 
Drenażu poziomego. 
Depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia 
lub żwiru grubości 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie 
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 50 m, skąd zostanie odpompowana poza 
zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe 
zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0,14 m. Igłofiltry 
wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy 
przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego 
wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w trakcie 
wykonywania robót. 
 
5.4.4. Przygotowanie podłoża 
Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy 
dokonać odbioru technicznego wykopu.  
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
- nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm, 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zmodyfikowanej wartości Proctora.  
W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów organicznych, należy wymienić je do głębokości 0,5 m  
z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych węzłach.  
 
5.4.4.1 Podłoże naturalne 
Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić 
wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający 
dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; 

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0,50 m poniżej poziomu podłoża naturalnego.  
 

5.4.4.2 Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż wymienione w pkt. 5.4.1 należy wykonać podłoże 
wzmocnione. Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
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- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub 
przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych; 

- podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe; 
                   -     przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy) o małej grubości po ich 
                             usunięciu; 
                  -      przy gruntach wodonośnych, 
                  -     jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
                 -       w razie konieczności obetonowania rur. 
Grubość warstwy podsypki co najmniej 15 cm. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur wykonać po próbie szczelności odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni 
lub gruzu. Podłoże powinno być wyprofilowane tak aby rura spoczywała jedną czwartą swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

- dla przewodów PVC 10 cm, 
- dla pozostałych 5 cm. 

Dopuszczalne zmniejszenia grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być 
większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +–1cm . 
Badanie podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
 
5.4.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu  
i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej 
ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur PVC. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap I –wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
Etap II –po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 
Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań  
i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po 
obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym jeżeli spełnia powyższe 
wymagania warstwami 0,1 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór 
ścian wykopu.  
Zasypanie wykopów należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia 
przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01. 
W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4m, obsypka rury  w strefie niebezpiecznej powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinien 
wynosić 0,85. Pod drogami wymagana wartość wskaźnika zagęszczenia wynosi 0,90 zmodyfikowanej wartości 
Proctora. 
 
5.5. Roboty montażowe kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.3, 5.3.1, 5.3.4 można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektora 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
5.5.1 Ogólne warunki układania kanałów 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów  
w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co 
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najmniej 30 m. Przewody kanalizacji sanitarnej układać zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Materiały 
użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do budowy przewodów 
przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 
wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.  
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na 
co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemią po środku długości rury/  
i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, 
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi 
projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka 
spadku nie może przekraczać ±1 cm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć 
przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną 
pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 
5.5.2 Kanały z rur PVC 
Rury z PVC układać przy temperaturze powietrza od 0°C do +30° C. Przy układaniu pojedynczych rur na dnie 
wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu; 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa /do, której jest wciskany bosy koniec następnej rury/winna być 

obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur . Osie 
łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi 
podkładkami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując 
odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

- przycinanie rur, 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15° . 
Wymiary wykonanego skosu powinny być, takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal 
prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną, pierścieniową uszczelkę gumową., a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku 
oraz współosiowość łączonych elementów. 
 
5.5.3 Przewody z rur PE 
W przypadku montażu kolektorów tłocznych przewód PE powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby 
opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu 
wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne odcinki rur 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie 
zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać poprzez przez zgrzewanie doczołowe (rury PE od de90). 
Kolejność czynności podczas zgrzewania doczołowego jest następująca: 
• ustawić urządzenie do zgrzewania doczołowego. 
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• jeżeli potrzeba, ustawić namiot do osłony zgrzewania. 
• oczyścić papierem ostrze struga. Wstawić strug do urządzenia. 
•  ustawić współosiowo przeznaczone dołączenia rury. Wykorzystać do tego celu stojaki krążkowe, kozły itp., 

aby rura nie była wleczona po ziemi. 
• zamocować rury w szczękach urządzenia i zaślepić ich końce. 
• zestrugać (splantować) końce rur. 
• wyjąć strug. 
• usunąć ze strużyny (szczotką, pędzlem, haczykiem). 
• zewrzeć końce rur. Pod pełnym ciśnieniem łączenia sprawdzić płasko-równoległość końców rur. 

Maksymalna szczelina może wynosić 0,5mm. 
• sprawdzić wzajemne przesunięcie końców rur. Maksymalne przesunięcie może wynosić 10% grubości 

ścianki rury. 
• oczyścić powierzchnie elementu grzejnego bezwłóknistym papierem. Papierem zmoczonym w spirytusie (lub 

w płynie czyszczącym PE) należy czyścić płytę grzewczą przed jej pierwszym użyciem danego dnia, lub 
wtedy gdy się klei do rury. 

• sprawdzić temperaturę zgrzewania. Temperatura płyty grzewczej powinna wynosić 210 oC ±10 oC.  
• ustalić ciśnienie ruchu urządzenia i zapisać w protokole zgrzewania . 
• ustalić z tabeli wielkość ciśnienia przyrównania, grzania i łączenia i zapisać w protokole. Ustalić czas grzania 

i stygnięcia. Wpisać je do tabeli. 
• wstawić do urządzenia płytę grzewczą. 
• docisnąć końce rur do płyty grzewczej pod ciśnieniem przyrównania. W trakcie przyrównywania się końców 

rur do powierzchni płyty , na całym obwodzie powstanie pierścień stopionego materiału. Wysokość 
pierścienia w zależności od grubości ścianki rury może wynosić od 0,5 do 1,5mm. 

• zredukować ciśnienie nastawcze do ciśnienia grzania. 
• po upływie ustalonego czasu podgrzewania, rozsunąć rury, wyjąć płytę grzewczą i z powrotem zewrzeć 

końce łączonych rur pod ciśnieniem łączenia. Maksymalny czas przestawiania płyty grzewczej może wynosić 
w zależności od grubości ścianki rury od 5 do 8 sekund. 

• ciśnienie łączenia po wyjęciu płyty grzewczej należy podnosić w sposób ciągły od zera do ciśnienia łączenia. 
• przy zgrzewaniu doczołowym za pomocą elementu grzejnego, na całym obwodzie połączenia musi być 

pierścień, którego dolna część musi być zawsze powyżej powierzchni rur. 
• pod ciśnieniem łączenia pozwolić wystygnąć połączeniu. Czas łączenia powinien być zgody z ustalonym. 
• po upływie czasu łączenia obniżyć ciśnienie i rozkręcić szczęki przyrządu. Rozkręcanie szczęk rozpocząć od 

szczęk wewnętrznych. 
• przeprowadzić oględziny i pomiary geometrii zgrzeiny. Wymagania w tym zakresie są następujące: 

1.Wałeczki muszą być gładkie. 
2.Oba wałeczki muszą być równomiernie wywinięte na całym obwodzie rury. 

Rowek pomiędzy wałeczkami musi być powyżej tworzącej rury. 
Połączenia rur PE i armatury poprzez kształtki kołnierzowe dla rur PE. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt 
nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

– dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 
ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni. 

Wykonawca połączeń zgrzewanych winien posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne.  Wykonawca jest 
zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC a wszelkiego rodzaju 
betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 
przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
 
5.6.1. Przykanaliki 
Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 
 - trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w poziomie i pionie,  
 - minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 160mm,  
 - minimalny spadek i =2%, 
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 - maksymalny spadek  i=25% (PVC), 
 - włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej bąź trójnika,  
 - kierunek włączenia trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego.  
 
5.6.2. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne o średnicy φ1000 należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją projektową i wymaganiami normy PN-B-10729.  
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 
wykorzystując oznaczenie montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. Studzienki 
należy wykonać równolegle z budową kanalizacji sanitarnej. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 
należy przestrzegać następujących zasad: 
 - studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach 
(max. 50 m do 60 m przy średnicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku kanału, 
 - studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 
 - wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (przy tych samych średnicach), oraz wierzch w wierzch 
przy średnicach różnych, 
 - studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu  
i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie 
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, 
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym. 
Sposób wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego 
symbolem KB-4.12.1/7, a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez 
„Transprojekt” Warszawa. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 
• dna studzienki, 
• włazu kanałowego, 
• stopni złazowych. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym 
ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, 
wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg 
PN-H-74051. Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta  
w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem 
kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy 
zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast  
w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki 
powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych 
miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego. W innych przypadkach 
można stosować włazy typu lekkiego. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, 
natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 
poziomem  terenu; na gruntach wyniesiony około 50 cm ponad poziom terenu. W ścianie komory roboczej oraz 
komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach 
pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
5.6.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Rury ochronne montować należy w następujących przypadkach: 

- przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z wodociągiem (wodociąg pod kanalizacją), 
- przy kolizji przewodów energetycznych z projektowaną siecią. 

Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza obiektem w odległości od 1 do 2 m od jego krawędzi. Rurę 
ochronną należy na obu końcach uszczelnić pianką poliuretanową i zabezpieczyć rękawem termokurczliwym. Ma 
to zabezpieczyć wolną przestrzeń między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody 
lub innych zanieczyszczeń. Na przewodach wodociągowych zamontować rury ochronne dwudzielne typu AROT. 
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5.6.4. Izolacje 
Izolację rur, studzienek wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną np. bitizolem 2R+2Pg. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru szczególnie  
w przypadku środowiska silnie agresywnego (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia 
czynnika agresji). 
 
5.6.5. Armatura przemysłowa 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować w studzienkach wskazanych w dokumentacji projektowej. 
 
5.6.6. Udrożnieni istniejącej kanalizacji 
Przed podłączeniem kanałów do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je udrożnić przez oczyszczenie. 
 
5.6.7. Oznakowanie uzbrojenia 
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, zawory odpowietrzające należy trwale oznakować tabliczkami 
orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub 
specjalnych słupkach, na wysokości 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 25 
m od oznaczonego uzbrojenia. 
 
5.6. Roboty drogowe odtworzeniowe 
Po wykonaniu robót montażowych kanalizacji sanitarnej, przeprowadzeniu prób szczelności i zasypaniu wykopu 
należy odtworzyć nawierzchnie drogowe w ulicy do stanu pierwotnego. Do odbudowy drogi używać brukowca, 
który został uprzednio rozebrany. Jezdnie asfaltowe należy odtworzyć nawierzchnią z mieszanki asfaltowej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”  
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. Kontrolę, badania  
i pomiary wykonywać w oparciu o założenia norm: 
PN-92/B-10735 
PN-EN 1610:2002 
PN-B-10725:1997 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
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- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z pkt 5.5.1, 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty montażowe wykonania sieci grawitacyjnej, tłocznej i przykanalików, 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, 
- wykonania izolacji, 
- zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne”.  
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
-oznakowanie robót, 
-dostawę materiałów, 
-wykonanie robót przygotowawczych, 
-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
-przygotowanie podłoża i fundamentu, 
-ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, armatury, 
-wykonanie izolacji rur i studzienek, 
-zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
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• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych. 

• Normy: 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego  

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.  
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej.  
PN-EN 773:2002 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

ciśnieniowej. 
PN-EN 598:2000 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenie do odprowadzania 

ścieków. 
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 
odwadniających i kanalizacyjnych. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN–B–10729:1999 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
PN—90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy  

i określenia. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania i odchyłki 

masy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.  
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania  

i odbioru. 
BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania. 
BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów PVC układanych metodą bezodkrywkową. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
TWT – 3/96 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
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TWT – 14/96 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do kanalizacji zewnętrznej formowanej  
z rur. 

TWT – 6/97 Kształtki formowane z rur z niezmiękczonego polichlorku winylu do kanalizacji zewnętrznej. 
Kształtki klejone. 

9.1.       Inne dokumenty 

 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki   
    Budowlanej – Warszawa 1986 r. 
2. Katalog budownictwa: 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980). 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980). 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980). 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980). 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983). 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm. 
 

3. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” – Warszawa , 1979-1982 r. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
5. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych  
          i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawasierpień 1984 r. 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  WYKONANIA  
I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
ST-02 

ROBOTY  MONTAŻOWE  INSTALACJI ZALICZNIKOWEJ WLZ 
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ST-01 KANALIZACJA  SANIATARNA 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
zalicznikowej WLZ w celu zasilania w energię elektryczną przepompowni wód deszczowych dla budynku Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Tucholi przy ul. Dworcowej 8, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn.: 
„Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w Tucholi przy ul. Dworcowej 8”. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SSTE 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót elektrycznych przy wykonaniu instalacji zalicznikowej WLZ  w celu zasilania w energię elektryczną 
przepompowni wód deszczowych dla budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tucholi przy ul. Dworcowej. 
 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej. 
Zakres niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robót elektrycznych związanych 
z instalacją zalicznikową WLZ, ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową. 
 
1.3. Określenia podstawowe  
 
Napięcie znamionowe – napięcie międzyprzewodowe, na które zostały zbudowane urządzenia, aparatura, linie 
kablowa i instalacje. 
Rozdzielnia (rozdzielnica) wnętrzowa – jest to rozdzielnia (rozdzielnica), której konstrukcje, urządzenia 
rozdzielcze, aparatura pomiarowa i urządzenia pomocnicze są  wykonane i przystosowane do ustawienia 
wnętrzowego. 
Instalacja elektryczna – zespół urządzeń elektrycznych o skoordynowanych parametrach służący do 
doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej o odbiorników. 
Instalacja elektryczna obejmuje przewody, przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, ochronne  i sterownicze wraz 
z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, odbiorniki, a także miejscowe źródła energii, jak baterie 
akumulatorowe i zespoły prądotwórcze. 
Urządzenie zabezpieczające – jest to przyrząd lub zespół przyrządów przeznaczonych  do dokonania 
samoczynnego przerwania obwodu wskutek określonych zmian w obwodzie elektrycznym. 
Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe (nadprądowe) – jest to zabezpieczenie za pomocą urządzenia 
zabezpieczającego działającego pod wpływem prądu przekraczającego określoną wartość przez określony 
przeciąg czasu. 
Zabezpieczenie przeciążeniowe – jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę 
zabezpieczanego przewodu od przekroczenia dopuszczalnego przyrostu temperatury, wywołanego przepływem 
prądu. 
Zabezpieczenie zwarciowe – jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu ochronę 
zabezpieczanego przewodu od niepożądanych następstw wywołanych przepływem prądu zwarciowego. 
Zabezpieczenie przeciążeniowe – zwarciowe jest to zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, które ma na celu 
ochronę zabezpieczanego przewodu od przeciążeń i od zwarć. 
Obwód odbiorczy jest to układ elektryczny, składający się: 
a) z zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego umieszczonego na początku układu (licząc z kierunku przepływu 
energii) oraz linii i przyłączonego do niej odbiornika wyposażonego lub nie wyposażonego w zabezpieczenie 
nadmiarowo-prądowe,  
b) albo z zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego umieszczonego na początku układu (licząc w kierunku 
przepływu energii) oraz linii rozgałęzionej i przyłączonych do niej odbiorników nie wyposażonych  
w zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe. 
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Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia 
się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Specyfikacja ogólna”.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.    
 
2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych (materiały)  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne  
z wymaganiami określonymi w dokumentacjach technicznych oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle 
produkcji, zakupu materiałów i urządzeń przewidywanych do realizacji robót właściwie oznaczonych, 
posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą,  
a także inne prawnie określone dokumenty.  
Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych  
w obiekcie budowlanym.  
 
2.2. Stosowane materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej, wg dokumentacji technicznej są: 

• zalicznikowa instalacja WLZ zasilająca skrzynkę sterowniczą –  typu YKY 5x6mm2,             
• aparatura w rozdzielni na napięcie znamionowe 230/400V dla jednobiegunowych i 400V dla 

wielobiegunowych, znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa min. 6kA, mocowanie: na wspornikach 
TH 35-7,5 wg. PN-EN 60715,  

• osprzęt elektroinstalacyjny (rurki instalacyjne), 
• rozdzielnie kompletne, odporne  na korozję i czynniki klimatyczne - wg szczegółowego wyposażenia 

określonego w dokumentacji technicznej. 
 
Wszystkie w/w materiały (przewody, osprzęt, rozdzielnie oraz wszelkie materiały drobne) muszą posiadać 
odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania.  
      
2.3. Składowanie materiałów 

 
Materiały, aparaty i osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, przystosowanych 
do tego celu, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.  
 
 
 
3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do  wykonywania robót budowlanych (sprzęt) 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny  z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia 
sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub 
kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji 
robót.  
 
 
3.2. Stosowany sprzęt 
 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości oraz powinien 
posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) 
można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy                              
je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
  
4. Wymagania dotyczące środków transportu (transport) 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w projekcie 
organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki 
transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym  w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli 
gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 
transportowego. 
 
4.2. Transport materiałów na plac budowy 
 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni, przewodów, 
opraw oświetleniowych oraz osprzętu, niezbędnych do wykonania robót elektrycznych objętych dokumentacją 
techniczną. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w taki sposób aby 
zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania materiałów należy 
przestrzegać zaleceń wytwórcy. Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
 
5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
5.2. Kolejność wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogram robót. 
   
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed układaniem przewodów w ścianach należy wytyczyć ich trasę. 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami.  
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Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
 
5.4. Montaż instalacji 
 
5.4.1. Układanie kabli 
•  kable  układać w ziemi oraz ścianie w rurkach RL.  
 
5.4.2. Oznaczenia identyfikacyjne 
Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia 
powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego należy dany element. Urządzenia rozdzielcze 
należy oznaczyć tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi do podłoża - elementy 
umieszczone wewnątrz rozdzielnic mogą być oznaczone przy pomocy taśm samoprzylepnych. Kable  i przewody 
oznaczyć należy odpowiednimi opaskami kablowymi. 
W rozdzielniach wszystkie obwody należy odpowiednio i jednoznacznie oznaczyć. Odbiorcze elementy obwodów 
mogą być alternatywnie identyfikowane przez dokładny opis pomieszczeń na wykazie obwodów odpowiedniej 
tablicy rozdzielczej. Szczególne elementy instalacji elektrycznej takie jak np. główny wyłącznik prądu - wyłącznik 
przeciwpożarowy itp. muszą być oznaczone specjalnie, tak jak wymagają tego odpowiednie przepisy. 
    
5.4.3. Elementy mocujące 
Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie dopuszcza się elementów 
wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budynku 
muszą być koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robót budowlanych. 
Robocze, systemowe rozwiązania mocowań dla instalacji elektrycznych muszą być opracowane rysunkowo  
i przedstawione do zatwierdzenia przez zespół projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
5.4.4. Wykonanie instalacji przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej 
Całą instalację przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364, szczególnie z arkuszem PN-IEC 
60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacją techniczną. Obwody elektryczne wykonać w układzie TN-S, dodatkowa 
ochrona od porażeń przez zastosowanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych. Instalację 
przeciwprzepięciową wykonać zgodnie z PN-IEC 60364, szczególnie  z arkuszem PN-IEC 60364-4-443 oraz 
zgodnie z dokumentacją techniczną.  
 
6. Kontrola, badania i odbiór robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
- podano w "Specyfikacja ogólna".  
 
6.2. Czynności kontrolne etapowe 
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji, a zwłaszcza robót 
zanikających. Należy uwzględnić między innymi: 
- sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz, 
- jakość wykonania ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej, 
- pomiar rezystancji izolacji. 
 
W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób  
i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie 
odnotowane w dzienniku budowy. 
 
6.3. Czynności kontrolne końcowe 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją techniczną oraz z ewentualnymi zmianami 
zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi 
Normami oraz wiedzą techniczną, 
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- jakość wykonania instalacji elektrycznej, 
- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 
- spełnienie przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 
- zgodność oznakowania z Polskimi Normami i lokalizację wyłącznika przeciwpożarowego.  
 
W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie musiał wykonać na 
własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji. 
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i zademonstrować jej 
prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w "Specyfikacja ogólna” . 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową jest : 
- [m] dla kabli, 
- [m] dla rur ochronnych, 
- [szt] dla zastosowanego osprzętu. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto 
występuje odbiór instalacji i urządzeń technicznych. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty 
budowlane. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak układanie przewodów pod tynkiem itp. muszą 
być zgłaszane przez Wykonawcę do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 
8.3. Zasady ostatecznego odbioru robót 
W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i obowiązującymi 
przepisami. 
2) Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi. 
3) Dziennik budowy. 
4) Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów. 
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urządzenia i wyroby. 
6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elektrycznych. 
 
9. Rozliczenie robót 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę  
i akceptowanych przez Inwestora. 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym 
załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty   określone zostaną w umowie na 
wykonanie robót. 
Podstawą rozliczenia robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych do budowy 
instalacji objętej dokumentacją techniczną, użycie sprzętu i wszystkie inne czynności niezbędne do należytego 
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wykonania robót. 
Cena budowy obejmuje: 
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- montaż kabli, 
- montaż osprzętu instalacyjnego, 
- montaż innych urządzeń określonych w dokumentacji, 
- wykonanie badań i pomiarów elektrycznych. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 
10.1. Przepisy prawne 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 
• 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. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących 
do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyższych 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  
z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 
10.2. Polskie normy  
 

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 
charakterystyk. 

3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.   

4. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

5. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

6. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

7. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 

8. PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektrycznymi (EMI)  
w instalacjach obiektów budowlanych. 

9. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
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10. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

11. PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym. 

13. PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

14. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa. 

15. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

16. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

17. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe 
długotrwałe przewodów. 

18. PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

19. PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

20. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

21. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.   

22. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 

23. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

24. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

25. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

26. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.   

 
10.3. Opracowania 

1. Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAŻ". 
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje elektryczne 

MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAŻ". 
 
 



Rodos 6.8.38.2 [9498]

Przedmiar robót Strona 1/3

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tucholi przy ul. Dworcowej 8

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Tucholi przy ul. Dworcowej 8
1. Roboty rozbiórkowe

1 KNNR 6
0803/01

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej, kostka do ponownego 
wbudowania

m2 110,00

2 KNNR 6
0805/05

Rozebranie ręczne nawierzchni z płyt ażurowych na podsypce piaskowej, płyty do ponownego wbudowania

m2 42,00

3 KNNR 6
0801/06

Rozbiórka mechaniczna podbudowy z betonu grubości 15cm

m2 110,00

4 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

110*0,15 m3 16,50

razem m3 16,50

5 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

 (Krotność= 3)

m3 16,50

2. Roboty ziemne
6 KNR 2-01

0206/02
Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km

komora przepompowni    1,50*1,50*3,70 m3 8,33

PD-D1    (2,63+2,60)/2*3*1,5 m3 11,77

D1-D2    (1,65+1,48)/2*15*1,3 m3 30,52

D2-D3    (1,48+1,54)/2*9*1,3 m3 17,67

D3-D4    (1,54+2,56)/2*23*1,5 m3 70,73

D4-D5    (2,56+2,43)/2*23*1,5 m3 86,08

D1-D1a    (2,60+2,55)/2*2,5*1,5 m3 9,66

komora studni D5    1,30*1,30*2,50 m3 4,23

komora studni D1a    1,30*1,30*2,60 m3 4,39

D2-Wp    (1,12+1,00)/2*4,5*1,2 m3 5,72

rurociąg tłoczny PD-T3    1,50*1,20*25,60 m3 46,08

D6-odpływ (granica działki)    1,30*1,80*2,00 m3 4,68

razem m3 299,86

7 KNR 2-01
0301/03

Ręczne roboty ziemne w gruncie kategorii IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 1km

D3-Rd4    (1,54+1,30)/2*4,8*0,8 m3 5,45

T-Rd5    (1,28+1,18)/2*3,40*0,8 m3 3,35

D5-Rd6    (1,60+1,54)/2*2,0*0,8 m3 2,51

razem m3 11,31

8 KNR 2-01
0214/04

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

 (Krotność= 6)

299,86+11,31 m3 311,17

razem m3 311,17

9 KNR 2-01
0322/02

Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wykopów liniowych w gruncie 
suchym kategorii III-IV  o szerokości do 1m i głębokości do 3m wraz z rozbiórką

komora przepompowni    2*(1,50*3,70) m2 11,10

PD-D1    ((2,63+2,60)/2*3)*2 m2 15,69

D1-D2    ((1,65+1,48)/2*15)*2 m2 46,95

D2-D3    ((1,48+1,54)/2*9)*2 m2 27,18

D3-D4    ((1,54+2,56)/2*23)*2 m2 94,30

D4-D5    ((2,56+2,43)/2*23)*2 m2 114,77

D1-D1a    ((2,60+2,55)/2*2,5)*2 m2 12,88

komora studni D5    (2*1,30)*2,50 m2 6,50

komora studni D1a    (2*1,30)*2,60 m2 6,76

D6-odpływ (granica działki)    (2*1,80)*2,00 m2 7,20

razem m2 343,33

10 KNR 2-18
0501/03

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm z transportem

PD-D1    3,00*1,50*0,20 m3 0,90

D1-D2    15*1,30*0,20 m3 3,90

D2-D3    9*1,30*0,20 m3 2,34

D3-D4    23*1,50*0,20 m3 6,90

D4-D5    23*1,50*0,20 m3 6,90

D1-D1a    2,5*1,50*0,20 m3 0,75
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D2-Wp    4,5*1,20*0,20 m3 1,08

rurociąg tłoczny PD-T3    1,20*25,60*0,20 m3 6,14

D6-odpływ (granica działki)    1,30*2,00*0,20 m3 0,52

razem m3 29,43

11 KNR 2-11
1103/03

Transport lądowy piasku na wymianę gruntu z załadunkiem mechanicznym

wykop mechaniczny i ręczny    311,17 m3 311,17

podłoża pod kanału    -29,43 m3 -29,43

objętość rurociągów    
-(3,14*0,125*0,125*53,00)-(3,14*0,1*0,10*2,50)-(3,14*0,08*0,08*12,20)-(3,14*0,0375*0,0375*25,60)

m3 -3,04

warstwy kostrukcyjne konstrukcję odtworzennia kostki betonowej    -110*0,26 m3 -28,60

razem m3 250,10

12 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

m3 250,10

3. Roboty montażowe
13 KNR-W 2-18

0408/04
Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 250mm łączone na wcisk

m 53,00

14 KNR-W 2-18
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

m 2,50

15 KNR-W 2-18
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk

m 22,70

16 KNR-W 2-18
0808/02

Rurociąg ciśnieniowy z rur polietylenowych o średnicy 75mm łączonych metodą zgrzewania czołowego

m 25,60

17 KNR-W 2-18
0306/04

Analogia. Przewiert sterowany rurami o średnicy nominalnej 75mm

m 30,60

18 KNR-W 2-18
0513/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości do 3m z 
transportem

studnię 3,00

19 KNR-W 2-18
0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600mm z zamknięciem rurą teleskopową

szt 3,00

20 KNR-W 2-18
0517/02

Studnia kanalizacyjne systemowa rozprężna o średnicy 800mm

szt 1,00

21 KNR-W 2-18
0513/03

Przepompownia wód deszczowych wraz z wyposażeniem i transportem. Zbiornik przepompowni DN1200 z 
kręgów betonowych, H=3,63m, pompy szt. 2 P=2 x 1,3kW o parametrach technicznych nie gorszych jak 
Qp=5,7l/s, Hp=7,6m, Hg=4,1m + sterownica + roboty elektryczne

przepompo
wnia

1,00

22 KNR 2-01
0607/05

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 6m

szt 8,00

23 KNR 19-01
0107/08

Pompowanie agregatem igłofiltrowym

m-g 24,00

24 KNR 2-01
0615/02

Rurociągi tymczasowe z rur stalowych spawanych o średnicy nominalnej 150-200mm

m 10,00

4. Instalacja zalicznikowa WLZ do przepompowni wód deszczowych
25 KNR 2-01

0701/02
Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0,8m i szer.dna do 0,4m w gruncie kat. III

m 19,00

26 KNR 5-10
0101/01

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w 
rowach kablowych

m 19,00

27 KNR 2-01
0704/02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.,4m i szer.dna do 0,4m w gruncie kat. III

m 19,00

28 KNR 5-10
0301/01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0,1m na dno rowu kablowego o szer.do 0,4m

m 38,00

29 KNNR 5
1209/06

Przebijanie otworów średnicy 16mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły

otwór 1,00
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30 KNR 5-08
0101/10

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - 
osadzenie w podłożu betonowym

m 30,00

31 KNR-W 5-08
0110/03

Rury winidurowe o śr. do 37mm układane n.t. na gotowych uchwytach

m 0,80

32 KNNR 5
0205/01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 16mm2  - YKY 5x6mm2 (instalacja zasilania rozdzielni 
RG-szafa sterownicza). Długość przewodów została obliczona na podstawie programu komputerowego.

m 12,00

33 KNNR 5
1203/01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6mm2 pod zaciski lub bolce

żył 10,00

34 KNNR 5
1304/01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej

szt. 1,00

35 KNNR 5
1301/01

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomiar 1,00

36 KNNR 5
1304/05

Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - szybkie wyłączenie

szt. 1,00

37 KNR-W 5-08
0407/02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg.

szt 1,00

5. Roboty odtworzeniowe
38 KNNR 6

0103/03
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii II-VI

m2 110,00

39 KNNR 6
0109/03

Podbudowa z mieszanki betonowej C8/10, pilelęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 
20cm

m2 110,00

40 KNNR 6
0502/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin
piaskiem - materiał z rozbiórki

m2 110,00

41 KNNR 6
0307/05

Analogia. Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o wym. 10x40x60cm - materiał z rozbiórki

m2 42,00
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