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1. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 

ul. Kosynierów Racławickich 35 

39-200 Dębica 

zwane dalej Zamawiającym 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Budowa nowego zbiornika biogazu  

(wymiana istniejącego) wraz z przełożeniem istniejącej instalacji w niezbędnym zakresie. 

 

Zakres robót obejmuje: 

1. opracowanie dokumentacji projektowej, 

2. uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę oraz na budowę nowego zbiornika, 

3. demontaż istniejącego zbiornika, 

4. dostawa trójpowłokowego zbiornika kulistego wraz z pochodnią gazową oraz 

niezbędną armaturą i wyposażeniem, 

5. dostosowanie istniejącego fundamentu po zdemontowanym zbiorniku do potrzeb 

posadowienia nowego zbiornika kulistego, 

6. montaż zbiornika, pochodni gazowej oraz niezbędnej armatury, wyposażenia i 

podłączeń, 

7. wymiana rurociągów gazowych z uzbrojeniem (odwadniacze) pomiędzy wydzielonymi 

komorami fermentacyjnymi, stacją odsiarczania oraz zbiornikiem, 

8. wykonanie instalacji odgromowej oraz uziemiającej, 

9. wykonanie koniecznej infrastruktury technicznej oraz  zagospodarowanie terenu wraz z 

oznakowaniem 

10.  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

 

Zamówienie obejmuje:   

a) wykonanie  i  oddanie  przedmiotu  przetargu,  zrealizowanego  zgodnie  z 

programem funkcjonalno- użytkowym zasadami wiedzy technicznej, sztuki 

budowlanej oraz wymaganiami obowiązujących przepisów, 

b) obsługę geodezyjną robót i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

c) wykonanie niezbędnych prób, badań, pomiarów, zabezpieczeń, włączeń i 

odbiorów technicznych wraz z opłatami, 

d) wykonanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i placu składowego 

materiałów, doprowadzeniu odpowiednich mediów na czas budowy, 

e)  ubezpieczenie placu budowy, 

f) uporządkowanie placu budowy, 

g) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

h)  szkolenie obsługi 

 

Wszystkie w / w elementy zamówienia zostaną ujęte w cenie ofertowej. 



  

 
Nazwa zamówienia: Budowa nowego zbiornika biogazu (wymiana istniejącego) wraz z przełożeniem istniejącej instalacji w 

niezbędnym zakresie. 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia spełniać będą warunki określone 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 156 z 2006r. poz. 1118 ze 

zmianą Dz. U. nr 170 z 2006r. poz. 1217). Wykonawca będzie prowadził roboty zgodnie z 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną a także 

przepisami BHP a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-

prawną. 

Wykonawca  zabezpieczy i oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Wykonawca   udzieli  Zamawiającemu  gwarancji na przedmiot umowy włącznie z 

wbudowanymi materiałami. 

Okres gwarancji ustala się na 60 miesięcy dla zbiornika biogazu, natomiast na pozostałe 

elementy przedmiotu zamówienia 36 miesięcy. 

Naprawy gwarancyjne Wykonawca wykona w terminie do 5 dni od przyjęcia pisemnego 

zgłoszenia. 

Projekt techniczny winien zawierać m.in. szczegółowy opis parametrów robót i technologii ich 

wykonania z podaniem obowiązujących norm, z uwzględnieniem Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego.  

Zastrzega się możliwość wprowadzenia na wniosek Zamawiającego poprawek do projektu lub 

doprojektowanie brakujących elementów. Wszelkie poprawki i uzupełnienia na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do 

jego akceptacji, szczegółową koncepcję rozwiązań technologicznych, technicznych i budowlanych.  

 

Przed rozpoczęciem procedury uzyskania pozwolenia na budowę należy uzyskać pisemną 

akceptację projektu technicznego przez Zamawiającego.  

Termin realizacji  całości zamówienia do 31.10.2010r. 

1. Wykonanie dokumentacji rozbiórkowej oraz projektowej – 4 tygodnie (Zamawiający 

posiada decyzję środowiskową oraz decyzję lokalizacji celu publicznego) 

2. Sprawdzenie przez Zamawiającego, dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę -  2 

tygodnie 

3. Wprowadzenie poprawek lub doprojektowanie brakujących elementów – 1 tydzień 

4. Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę i budowę – 5 tygodni 

5. Wykonanie prac rozbiórkowych oraz budowlanych zbiornika zakończone odbiorem 

końcowym – 12 tygodni, jednak nie później niż 31.10.2010r. 

6. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – 4 tygodnie 

 

Załączniki: 

1. Program funkcjonalno użytkowy.  
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PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY: 

 

NAZWA  ZADANIA Budowa nowego zbiornika biogazu (wymiana istniejącego) wraz 

z przełożeniem istniejących instalacji w niezbędnym zakresie. 

 

INWESTOR : Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 

 ul. Kosynierów Racławickich 35 

 39-200 Dębica 

 

 

 

 

ADRES  INWESTYCJI  39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 35, nr działki ewid. 

 508/40 ob. 1 
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1. OPIS OGÓLNY  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: 

Rozbiórka istniejącego i  budowa nowego zbiornika biogazu 

Koordynacja   robót wszelkich   podwykonawców,   którym   Wykonawca   zleci   część   
wykonania przedmiotu zamówienia na zasadach przewidzianych niniejszym zamówieniem 
i SIWZ. 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone podczas  
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

Inwestor posiada projekt budowlany „Zbiornik dzwonowy biogazu V=750 m3”  
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Charakterystyka parametrów: 

Stan istniejący: 

− średnica wewnętrzna basenu           13,50 m 

− wysokość basenu                                 7,00 m 

− średnica wewnętrzna dzwonu          12,34 m 

− wysokość dzwonu                                6,60 m 

− pojemność nominalna                        750 m3       
 

Stan po wykonaniu przedmiotu zamówienia: 

− objętość geometryczna nowego zbiornika około 1.000 m3  (min. 900 m3 
max 1050 m3)                    

− ciśnienie robocze:  20 – 30 mbar 

− działanie w zakresie temperatur od – 300C do +700C 

− maksymalna szybkość wiatru 200 km/h        

− maksymalne obciążenie śniegiem 200 kg/m2   
 
Zakres zamówienia obejmuje: 

− wykonanie projektu rozbiórki, jeśli jest wymagane oraz uzyskanie 
pozwolenia na rozbiórkę,  

− wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, 

− wykonanie robót rozbiórkowych,  

− przebudowę bądź przełożenie istniejących instalacji w niezbędnym 
zakresie, 

− wykonanie prac budowlano - montażowych zbiornika biogazu oraz 
pochodni gazowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

− włączenie AKP zbiornika i pochodni gazowej  w użytkowany przez 
Zamawiającego system sterowania monitoringu i wizualizacji,   

− wykonanie instrukcji p.poż. oraz wyposażenie przedmiotu zamówienia 
w sprzęt gaśniczy zgodny z instrukcją p.poż., 

− wykonanie rozruchu urządzenia/instalacji oraz doprowadzenie do 
osiągnięcia docelowych  parametrów pracy wraz z przeszkoleniem 
pracowników obsługi,  

− wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej, 

− wykonanie innych niezbędnych prac potrzebnych do oddania do 
użytku  przedmiotu zamówienia np. uzgodnień, opracowań, map itp., 

− uzyskanie niezbędnych praw autorskich do projektu architektoniczno-
budowlanego, 

− wykonanie instalacji odgromowej, uziemiającej oraz ochrony przed 
elektrycznością statyczną,  

− doprowadzenie i koszty  zasilania w media  na czas budowy ponosi 
Wykonawca, 

− wszelkie koszty uzgodnień i odbiorów ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozruchu mechanicznego, technologicznego 
instalacji. 

Wykonawca przedłoży zamawiającemu w formie pisemnej sprawozdanie z rozruchu  
zawierające uzyskane efekty.  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcje stanowiskowe obsługi maszyn, 
urządzeń i instalacji wraz z instrukcją zapobiegania, usuwania skutków awarii. 

Wyżej wymienione instrukcje powinny uwzględniać oraz określać w sposób 
szczegółowy tryb i sposób dokonywania okresowego mycia powłoki zewnętrznej 
zbiornika.  

 
Dokumentację wykonać w n/w ilości egzemplarzy: 

1. projekt budowlany  – 5 egz. 
2. kosztorys inwestorski – 2 egz. 
3. kosztorys ślepy – 2 egz. 

Wykonawca przekaże również wersję elektroniczną w/w opracowań 

W przypadku wymogu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia wymaganych odbiorów i uzyskania w/w 
pozwolenia. 

Przywrócenie do stanu z dnia przejęcia nieruchomości zajętych czasowo w 
związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz naprawa wszystkich ewentualnych 
szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na innych 
nieruchomościach sąsiadujących z terenem budowy. W przypadku nie wykonania 
powyższych zobowiązań przez Wykonawcę Inwestor na podstawie wyceny zaistniałych 
szkód ma prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
wynikającego z niniejszego zamówienia 

 

1.1 Opis stanu istniejącego. 

Istniejący i eksploatowany zbiornik biogazu jest konstrukcją stalową o budowie 
teleskopowej o pojemności 750 m3. Posadowiony jest na płycie żelbetowej. Współpracuje 
z siecią gazową wykonaną z PEHD (przyłącza stalowe) łączącą WKF, odsiarczalniki, 
kotłownię i pochodnię gazową. Obecny zbiornik jest zbiornikiem nadziemnym z 
cylindrycznym basenem wodnym i ruchomym cylindrycznym dzwonem unoszonym 
ciśnieniem gazu. Dach dzwonu kopulasty. 

Zbiornik składa się z następujących zespołów: basen wodny, dzwon zbiornika z 
pomostem i wywietrznikiem, prowadnice dzwonu, wskaźnik napełnienia – zegarowy, 
pomost okrężny basenu, pomost górny, klatka schodowa, drabinka międzypomostowa, 
instalacja gazowa z zamknięciem wodnym, instalacja ogrzewania basenu wodnego, maszty 
odgromowe, włazy, instalacje: oświetleniowa, pomiarowa oraz odgromowa. 

Basen wodny: 

Cylindryczny pionowy zbiornik otwarty. Pobocznica zbiornika wykonana jest z arkuszy 
blach spawanych doczołowo. Od wewnątrz zamocowane są do pobocznicy prowadnice 
rolek dolnych dzwonu w ilości 10 szt. (co 360). W takiej samej ilości od zewnątrz do 
pobocznicy zamontowane są dolne części prowadnic rolek górnych dzwonu. Górna 



 

 

 
Nazwa zamówienia: Budowa nowego zbiornika biogazu (wymiana istniejącego) wraz z przełożeniem istniejącej 

instalacji w niezbędnym zakresie. 

46 
Część III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

krawędź basenu wodnego usztywniona jest pomostem okrężnym. Wewnątrz basenu na 
jego dnie znajdują się w liczbie 10-ciu konstrukcje stalowe tzn. stołki, wykonane z 
ceowników i blachy. 

Dzwon zbiornika 

Konstrukcja dzwonu składa się z nośnego szkieletu prętowego oraz z blach poszycia. 
Dach dzwonu zaprojektowany jest jako żebrowa kopuła kulista o strzałce f=950 mm i 
promieniu R=20000 mm. Konstrukcja kopuły typu Szwedlera. Przedłużeniem każdego żebra 
kopuły jest słup szkieletu płaszcza dzwonu. Słupy szkieletu są skartowane między sobą 
przewiązkami.  

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia, rozbiórka 
istniejącego oraz wykonanie i zainstalowanie nowego zbiornika biogazu z wykorzystaniem 
istniejącego fundamentu, budowa nowej pochodni gazowej wraz z przyłączeniem oraz 
przebudową, bądź przełożenie istniejących instalacji w niezbędnym zakresie. Przedmiot 
zamówienia obejmuje również wykonanie koniecznych robót budowlanych związanych z 
dostosowaniem istniejącego fundamentu do posadowienia nowego zbiornika biogazu. 

Projekt techniczny winien być zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w 
sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków 
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska i oszczędności energii. 

W projekcie technicznym należy określić pomieszczenia, strefy i przestrzenie 
zewnętrzne zagrożone wybuchem z podaniem ich kategorii oraz ująć wykaz sprzętu 
ratunkowego i gaśniczego, dostosowanego do występujących zagrożeń. 

Wykonawca zapewni sprzęt, konieczne oprzyrządowanie oraz wykona zakres prac 
niezbędny dla zapewnienia ciągłości dostaw biogazu produkowanego w WKF-ach do 
eksploatowanej kotłowni oraz pochodni gazowej 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

− opracowania dokumentacji zgodnie z Umową, przepisami techniczno 
budowlanymi, normami  i wytycznymi w tym zakresie, 

− wykonania i uzgodnienia projektu, 

− zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną 
po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

− sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz inwentaryzacją 
geodezyjną, 

− uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu . 
 
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 

obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, 
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uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu zawodowym.   

 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Zbiornik biogazu powinien być urządzeniem fabrycznym, nowym i montowanym jako 
samodzielna jednostka. Powinien zapewniać magazynowanie biogazu ze zmienną 
pojemnością wewnętrzną. 

Zbiornik biogazu należy wykonać w dowolnym kształcie sferoidalnym. 
Zadanie obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu projektowanego obiektu z 

dojazdami i dojściami oraz  oświetleniem.  
 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe . 

Zbiornik powinien składać się z 3 membran wykonanych z PCV i pokrytych włóknem 
poliestrowym odpornych na destrukcyjne oddziaływanie środowiska zewnętrznego, a w 
szczególności na promienie UV/oddziaływanie mikrobiologiczne/ścieranie/biogaz. 

Odkształcenia zbiornika powinny zmieści się w obrębie pierścienia podstawy 
pozwalając na bezpieczne rozmieszczenie urządzeń obok zbiornika. Objętość 
geometryczna nowego zbiornika około 1.000 m3 przy dopuszczeniu granic objętości w 
zakresie od  900 m3  do 1.050 m3 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Przygotowanie terenu budowy. 

Wykonać niezbędne prace przygotowawcze do prowadzenia prac budowlanych w 
szczególności: obsługę geodezyjną oraz rozbiórkę istniejącego zbiornika. 

Zagospodarowanie placu budowy – oznaczyć i ogrodzić teren budowy i inne miejsca, 
które mogą być traktowane, jako stanowiące część terenu budowy. Zapewnić stały dozór 
budowy, zabezpieczyć budowę przed dostępem osób nieuprawnionych. 

Zapewnić na czas trwania budowy kierownictwo robót przez osoby posiadające 
właściwe uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

Wszystkie materiały z demontażu przechodzą na własność Wykonawcy, zostaną 
usunięte z terenu oczyszczalni i zagospodarowane w ramach ceny ofertowej. Odpady 
powstałe podczas prac rozbiórkowych zostaną przekazane poprzez kartę przekazania 
odpadu podmiotom posiadającym zezwolenia na gospodarowanie lub unieszkodliwianie 
odpadów.  

Utrzymać porządek na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwać na bieżąco zbędne 
materiały i odpadki oraz śmieci. Po zakończeniu robót doprowadzić teren budowy do 
należytego stanu i porządku.  
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2.2 Wymagania odnośnie architektury i konstrukcji. 

  Konstrukcja zbiornika musi umożliwić zapewnienie wymaganej szczelności gazowej, 
niezależnie od systemu kotwienia i płaskości spodniej platformy betonowej. 

Zainstalowana pochodnia powinna zapewnić wszelkie wymagane standardy w 
zakresie funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz wyszczególnione parametry techniczne:    
 
- przepływ nominalny: 250 m3/h  
- przepływ minimalny: 20 m3/h  
- ciśnienie gazu: 20 mbar  – 30 mbar 
- zasilanie: 230 V - 50 Hz 

 
Pochodnia powinna być również wyposażona w licznik pomiaru ilości spalanego gazu. 

Pochodnie gazową umiejscowić w pobliżu zbiornika gazowego poza strefą 
bezpieczeństwa.  

Zaprojektować i wykonać fundament żelbetowy, o wytrzymałości przenoszącej 
konieczne obciążenia statyczne i dynamiczne nowoprojektowanego zbiornika.  

a) nowy fundament powinien być wkomponowany w istniejący betonowy 
fundament po zdemontowanym zbiorniku biogazu,  

b) w fundamencie należy wykonać odpowiednie kotwienia oraz inny 
niezbędny osprzęt do mocowania zbiornika na podstawie betonowej.  

c) konstrukcja fundamentu powinna zapewnić odprowadzenie wód 
opadowych, 

d) przy fundamencie wykonać niezbędną infrastrukturę, dylatacje, 
zabezpieczenia oraz wszelkie prace, których konieczność wykonania 
wystąpi po demontażu zbiornika,   

e) określoną strefę bezpieczeństwa wokół nowego zbiornika wysypać  
żwirem o odpowiedniej granulacji po wcześniejszym zastosowaniu 
agrowłókniny ściółkującej  przeciw chwastom. 

 

Wyposażenie zbiornika biogazu: 

a) dmuchawy powietrza (2 szt. - w tym jedna rezerwowa) do utrzymania 
niezbędnego ciśnienia kopuły, wraz z niezbędną aparaturą kontrolno – 
pomiarową oraz podłączeniem do instalacji elektrycznej, 

b) powietrzne zawory nadciśnieniowe wykonane z aluminium i stali 
nierdzewnej,  

c) zawór bezpieczeństwa ze stali nierdzewnej, jako odwadniacz, z rurą 
odpowietrzającą ze stali nierdzewnej i siatką do odcinania płomienia, 
razem z systemem uzupełniania płynu niezamarzającego, 

d) układ kotwienia zapewniający stabilność mocowania zbiornika w 
podstawie betonowej, 

e) czujnik poziomu do pomiaru procentowego wypełnienia wewnętrznej 
membrany gazowej, na wyjściu 4-20mA, dostosowany do 
występujących warunków wyposażony w zdalny wyświetlacza, 

f) licznik pomiaru ilości gazu zamontowany przed zbiornikiem biogazu;  
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g) wziernik z kołnierzem ze stali nierdzewnej , 
h) elastyczny przewód powietrzny z PCV do połączenia zbiornika do linii 

powietrznej (dmuchawy),  
i) elastyczny przewód połączeniowy ze stali nierdzewnej do połączenia 

zbiornika z zaworem bezpieczeństwa, 
j) instalację do usuwania skroplin (odwodnienie zbiornika). 

 

2.3 Wymagania odnośnie instalacji. 

Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, wszelkie odstępstwa od 
projektu winny być pisemnie uzgodnione z projektantem i Zamawiającym, z wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy 

Wchodząca w zakres przedmiotu zamówienia wymiana rurociągów gazowych z 
uzbrojeniem (odwadniacze, separatory piany) pomiędzy wydzielonymi komorami 
fermentacyjnymi, stacją odsiarczania oraz zbiornikiem winna być wykonana w sposób 
zapewniający prawidłowy przepływ i odwadnianie czynnika gazowego.   

Rurociągi gazowe powinny być wykonane z rur PE i przebiegać według nowej trasy. 
Projektowane rurociągi gazowe wykonać o średnicy o 1 gradient większej od istniejącej. 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje demontażu istniejących rurociągów. Wykonany 
system odwadniania rurociągów należy wyposażyć w pompę odbioru kondensatu. 

Zastosowane materiały winny posiadać wysoki stopień odporności na korozję. 

Przedmiot zamówienia należy wyposażyć w instalację odgromową, uziemiającą oraz 
ochrony przed elektrycznością statyczną, spełniającą wymagane przepisy prawa.  

Instalacje elektryczne i AKPiA 

Zbiornik, pochodnię oraz pozostałe wyposażenie jak również przyległy teren 
wyposażyć w system oświetlenia elektrycznego zapewniający jego bieżącą kontrolę 
i eksploatację. 

Lokalna szafa sterownicza (szafy) zbiornika biogazu i pochodni powinna być 
zlokalizowana poza strefą bezpieczeństwa.  

Z lokalnej szafy sterowniczej wyprowadzić do istniejącego systemu sterowania 
i wizualizacji niezbędne sygnały analogowe, w tym: 

− poziom napełnienia zbiornika biogazu przy pomocy sondy, 

− ciśnienie biogazu w zbiorniku, 

− stan pracy pochodni, 

− wskazania  liczników ilości przepływu biogazu na zbiornik i pochodnię. 
Wykonany system AKPiA powinien zapewnić możliwość sterowania pracą pochodni z 

dyspozytorni       

   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie materiałów, urządzeń, 
aparatury kontrolno-pomiarowej. 
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2.4 Wymagania dotyczące wykończenia 

Kolor membrany zewnętrznej – biały lub inny jasny wybrany z palety barw 
wyłonionego w drodze przetargu Wykonawcy. 

 

2.5 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

Strefę bezpieczeństwa wokół zbiornika wysypać żwirem o odpowiedniej granulacji po 
wcześniejszym zastosowaniu agrowłókniny ściółkującej przeciw chwastom. 

Zbiornik, pochodnię oraz pozostałe wyposażenie jak również przyległy teren 
wyposażyć w stosowne oznakowania określone w przepisach obowiązujących w 
przedmiotowy zakresie. 

Dojście do strefy bezpieczeństwa zbiornika, szafy sterowniczej oraz pochodni o 
szerokości min. 1 m wykonać z płyt chodnikowych. 

Wykonawca zobowiązany jest zamontować tablice z nazwami obiektów, tablice z 
informacją o zagrożeniach, oznaczyć położenie zasuw, zaworów – otwarcie, zamknięcie 
przewodu. Wykonawca zobowiązany jest oznakować odpowiednimi znakami 
bezpieczeństwa strefy i przestrzenie zewnętrzne zagrożone wybuchem, z podaniem 
odległości. Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć drogi ewakuacji. 

 

2.6 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w określonym terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z 
posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego 
nie pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z 
prowadzenia Robót. 
 

2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 
zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Kwotę 
Kontraktową. 
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3. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych wytycznych są 
uzgodnienia branżowe uzyskane przez Zamawiającego na etapie zatwierdzania projektu 
budowlanego. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

4. Zezwolenia 
 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 
odpowiednich władz na swój koszt. 
W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu listę wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i 
ukończenia Robót na podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym czasie.  
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
 

5. Zieleń 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane 
pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania 
odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia 
Wykonawca wykona (na swój koszt) niezbędne opracowania i dokumentacje. 
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej 
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni 
kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku 
naturalnym) pokryje Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu unieszkodliwiania odpadów 
winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego i akceptacji Inspektora. 
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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6. Zaplecze Wykonawcy 
 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie Państwowego 
Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
 

7. Szkolenia 
 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi wskazanemu przez 
Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi 
urządzeń. 
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w 
okresie Prób Końcowych i winno obejmować: 

 zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń. 

 przyjęte procedury bezpieczeństwa. 

 system kontroli i pomiarów. 

 system AKPiA. 

 wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim.  

 materiały szkoleniowe w formie pisemnej lub elektronicznej, należy dostarczyć 
do zapoznania się co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym 
szkoleniem. 

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 
audio-wizualne niezbędne personelowi wskazanemu przez Zamawiającego do dalszego 
samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 
Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 
Wykonawca nie pokrywa kosztów wynagrodzenia personelu delegowanego przez 
Zamawiającego na szkolenia 
Termin szkolenia należy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym. 
 

8. Zaplecze Budowy 

Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 
Zaplecze winno być zlokalizowane w pobliżu Terenu Budowy, po uzgodnieniu miejsca z 
Inspektorem i Zamawiającym. Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymać 
odpowiednią ilość przenośnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich 
we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być 
regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 
Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii elektrycznej, 
wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Użytkownik wskaże pole 
energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po 
zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię 
rozliczy się z Użytkownikiem. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszystkich tymczasowych przyłączy po 
zakończeniu robót. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę 
terenu budowy. 

 
9. Odwodnienie Terenu Budowy 

 
Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być należycie odwodniony, tak 

aby nie tworzyły się zastoiska wody. W miarę potrzeby drenaż stały lub tymczasowy 
konieczny do usuwania wody w czasie trwania budowy winny być wyposażone w łapacze 
piasku.  
Wszystkie dreny winny być utrzymywane w czystości, bez zamulenia, aż do zakończenia 
realizacji Robót. Wykonawca winien usuwać wszelkie zamulenia cieków wodnych, 
zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim, powstałe w wyniku niedopełnienia warunków 
określonych w niniejszym punkcie. 
 

10. Inne prace na Terenie Budowy 
 

Na Terenie Budowy nie przewiduje się równocześnie realizowania innych istotnych 
prac nie wchodzących w zakres Robót. 

11.  Czystość Terenu Budowy 

Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady powstałe 
podczas rozbiórki oraz wykonania przedmiotu zamówienia należą do Wykonawcy i nie 
mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych kroków 
mających na celu odwożenie na legalne składowisko wszelkich odpadów w rodzaju 
worków, skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. 
Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów przed ich zasypaniem. W 
razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości 
Inspektor zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca 
zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie trwania Kontraktu. Niedozwolone jest 
ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na 
pomieszczenia sypialne, chyba że wcześniej wyrazi na to zgodę Inspektor. 

12.  Istniejące instalacje doprowadzenia mediów 

Pod nadzorem Inspektora Wykonawca winien z góry ustalić lokalizację wszystkich 
głównych instalacji doprowadzających media narażonych na uszkodzenie w wyniku 
prowadzonych Robót. Wykonawca winien wykonać otwory próbne w miejscach, w 
których nie można uzyskać informacji z istniejących dokumentów lub na podstawie cech 
widocznych na powierzchni. Niezależnie od sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia 
uszkodzeń konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań w celu wyjaśnienia stanu 
tych głównych instalacji, które mogą kolidować z elementami Robót Stałych tam, gdzie nie 
zostało to pokazane na mapie do celów projektowych. W razie powstawania konfliktów 
Inspektor rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy 
istniejącej instalacji doprowadzającej media. Wczesne sprawdzenie wyżej wymienionych 
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instalacji jest bardzo istotne dla umożliwienia wykonania takiego przemieszczenia w 
trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów kolidują z 
elementami Robót Stałych przemieszczenie ich trasy powinno zostać szczegółowo 
uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania Robót. Inspektor będzie 
koordynował wyżej wymienione prace oraz wyda szczegółowe instrukcje dotyczące 
każdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy winien pokryć Wykonawca. 
Dokumenty dotyczące istniejących i przemieszczonych instalacji powinny być 
przechowywane do wglądu dla pracowników obsługi. 

13. Utrzymanie ruchu 

Wykonawca zapewni przez cały czas trwania robót dostęp do wszystkich obiektów 
personelowi Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do utrzymania ciągłości ruchu 
eksploatowanych urządzeń. 
Konieczna rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji 
będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia 
tymczasowego alternatywnego rozwiązania. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które 
będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą 
wykonywane przed wcześniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora i Zamawiającego. 
Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji, co 
mogłoby zagrozić ciągłej eksploatacji Oczyszczalni Ścieków niezwłocznie usunie takie 
uszkodzenie. Jeżeli Wykonawca nie usunie takiego uszkodzenia w ciągu 5 godzin 
Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę. 

14.  Biuro Wykonawcy 

Wykonawca, jeśli uzna za konieczne, zorganizuje biuro budowy na podstawie 
wykonanego przez siebie projektu, który winien uzyskać akceptację Inspektora. Biuro 
Wykonawcy winno spełniać wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
administracyjnym.  

15. Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny pracujący na terenie budowy winni używać 
odpowiednich ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 

16. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) 
terenu przekazanego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlano-
montażowych. Zdjęcia powinny być wykonane w sposób jednoznacznie określający 
lokalizację terenu fotografowanego, poprzez uwzględnienie punktów 
charakterystycznych. Dokumentacja zawierająca zdjęcia wraz z opisem winna być 
przekazana Zamawiającemu. Zdjęcia należy dostarczyć na nośniku CD w formie plików 
*JPG. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów 
odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołem odbioru końcowego. 
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17. Materiały 

a) Wstęp 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 
inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. 
Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o 
długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty 
lub deklaracje zgodności. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu, poleceniami Inspektora i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7.07 
1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) 
oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych 
materiałów i towarów w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz rozporządzenia z niej wynikające. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie. 

 
b) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 
c) Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i uzgodnionych z Zamawiającym. 
Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt 
w okresie składowania i przechowywania. 

 

18. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy w przypadku braku ustaleń sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
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19. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  

 
20. Wykonanie Robót 

 
a) Wstęp 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów wykonywanych Robót, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

b) Polecenia Inspektora 
Polecenie Inspektora rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania 
Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora 
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały 
Wykonawcę. 

c) Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Odpady powstałe podczas prac 
rozbiórkowych zostaną przekazane poprzez kartę przekazania odpadu podmiotom 
posiadającym zezwolenia na gospodarowanie lub unieszkodliwianie odpadów. Transport 
odpadu odbędzie się sprzętem samochodowym przystosowanym do transportu 
określonego rodzaju odpadu, w sposób uniemożliwiający przedostanie się odpadu do 
środowiska. Obsługa transportu będzie posiadała wymagane kwalifikacje i przeszkolenia. 
W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami). 
Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 
wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego 
jako odpad). 

 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

− utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
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hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

−  
d) Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

e) Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

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

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 
r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 
wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 
dotyczące: 

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp 
do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się 
maszyn, 

− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas 
wykonywania robót budowlanych, 

− utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
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− sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 
niebezpiecznych, 

− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na 
budowie porządku i czystości, 

− organizacji pracy na budowie, 

− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

−  
f) Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
Zakończenia przez Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ich Przejęcia. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu Przejęcia Robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 

g) Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 

h) Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 

1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed 

przystąpieniem do robót. 
3) Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie 

wpływu pracy ciężkiego sprzętu. 
4) Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu. 
5) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 
6) Przebudowę urządzeń kolidujących. 
7) Oznakowanie Robót. 
8) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię 

elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków. 
9) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego.  
Koszty wykonania prac przygotowawczych winny być uwzględnione w określonych 
pozycjach Przedmiaru Robót. 
 

i) Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w 
trakcie ich przebudowy i budowy. 
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21. Kontrola jakości Robót 
a) Badania i pomiary 

Wszystkie niezbędne badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
 

b) Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta. 
  

c) Próby, Próby Końcowe 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym Przejęcia Robót. Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, 
dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, 
przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony personel do 
przeprowadzenia Prób, poza Rozruchem i Próbą Eksploatacyjną. Koszty wykonania prób 
oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być 
uwzględnione w Kwocie Kontraktu.  
 

d) Dokumenty budowy 

−  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz 
wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto 
je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 

− Raporty i zdjęcia z postępu prac. 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o stanie realizacji 
Kontraktu. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien 
przedstawić raport specjalny w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

− Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wcześniej wymienionych punktach, 
następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 

• pozwolenie na rozbiórkę, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

• dziennik montażu protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• operaty geodezyjne, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• korespondencję na budowie. 
 

− Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

22. Przejęcie Robót 
a) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 
odbioru. 

b) Próby końcowe 

− Wymagania ogólne. 
Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych dla Robót jest dostarczenie Inspektorowi 
przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o gotowości do przeprowadzenia prób oraz 
niżej wymienionych dokumentów: 

• Program Prób Końcowych (zatwierdzony przez Inspektora), 

• Instrukcja obsługi i eksploatacji, 

• Dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, 
sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem 
części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i 
materiałów eksploatacyjnych, 

• Dokumentacja powykonawcza, 

• Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

• Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

∗ dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

∗ certyfikat zgodności, 

∗ certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

∗ deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą 
techniczną, 

∗ świadectwa jakości, 

∗ świadectwa pochodzenia, 

∗ atesty higieniczne. 
 

Program Prób Końcowych będzie zawierał: 

• wszystkie szczegółowo opisane czynności stosownie do 
zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji, które 
będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób 
Końcowych obiekty i całość Robót mogła zostać uznana za 
działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem, 

• planowany harmonogram Prób, 

• określenie sposobu osiągnięcia potwierdzenia wymaganych 
parametrów. 

Wykonawca przedstawi Program do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Jeżeli wymagania Kontraktu nie zostaną w Programie Prób Końcowych uwzględnione lub 
sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu 
Inspektor odrzuci Program, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i 
uzupełnienia Programu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 
 
Próby Końcowe przeprowadzone zostaną w następującym porządku: 

• próby przedrozruchowe, 

• próby rozruchowe, 

• eksploatacja próbna. 
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Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie powołana przez Zamawiającego Komisja, 
w skład której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor, Wykonawca, 
oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub których udział 
w Próbach jest wymagany. 
Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 
zatwierdzonego przez Inspektora. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich 
członków Komisji. 
Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed zatwierdzeniem Programu Prób 
Końcowych i przed wydaniem przez Inspektora potwierdzenia osiągnięcia gotowości do 
rozpoczęcia Prób. 
Niezależnie od zatwierdzenia Inspektora, Wykonawca będzie zobowiązany do 
przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w 
szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w 
Wymaganiach Zamawiającego. 
Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 
poprzedniej. Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w 
trakcie Prób w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi 
wartościami tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry 
dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji 
parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby. 
Wszelkie koszty Prób Końcowych ponosi Wykonawca.  
 

c) Warunki Przejęcia Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór końcowy (Przejęcie Robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz 
osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania 
koniecznych dokumentów. 

4) Inspektor wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie 
robót po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną 
przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezmą 
również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób 
Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub 
Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
d) Warunki Przejęcia Obiektu (wystawienie Świadectwa Przejęcia Obiektu) 
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Roboty będą przejęte przez Zamawiającego po pozytywnym odbiorze Obiektu przez 
Komisję Odbiorową. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora. 
Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja 
Odbiorowa dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
dokumentacją projektową. 
Inspektora wystawi Świadectwo Przejęcia Obiektu po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy, 
dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów oraz po zweryfikowaniu 
odbioru przez Komisję Odbiorową. 
 

e) Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Obiektu. 
Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Obiektu Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
m.in. następujące dokumenty: 

• projekt z naniesionymi zmianami, 

• uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowane 
wykonanie jego zaleceń, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 

• certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 

• dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, 
sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem 
części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i 
materiałów eksploatacyjnych, 

• dokumentację geodezyjną powykonawczą, 

• instrukcję obsługi i eksploatacji, 

• dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: 
oświadczenie Wykonawcy zgodności wykonania robót z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 
przepisami i obowiązującymi normami; oświadczenie 
Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
Terenu Budowy. 

W przypadku, gdy wg Komisji Odbiorowej roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny 
termin odbioru obiektu - Przejęcia Obiektu. 
 

f) Warunki Przejęcia Robót (Wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót). 
Roboty będą przejęte przez Zamawiającego po zakończeniu Prób Końcowych z wynikiem 
pozytywnym. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora. 
Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja 
Odbiorowa dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, 
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wyników badań  pomiarów, Prób Końcowych, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacja projektową. 
Inspektor wystawi Świadectwo Przejęcia po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po 
zweryfikowaniu odbioru przez Komisję Odbiorową. 
 

g)  Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót 
(Protokołu Odbioru Końcowego) 

Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

• projekt z naniesionymi zmianami, 

• uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowane 
wykonanie jego zaleceń, 

• Dziennik Budowy, 

• wyniki pomiarów kontrolnych i badań oraz Prób Końcowych, 

• certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 

• sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację 
Robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu 
zatwierdzonego przez Inspektora, uwagi dotyczące warunków 
realizacji Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

• dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych Urządzeń, 
sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem 
części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i 
materiałów eksploatacyjnych, 

• instrukcja obsługi i eksploatacji wszystkich obiektów, 

• dokumentację geodezyjną powykonawczą, 

• dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie,  

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, itp.: 
oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania robót z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, 
przepisami i obowiązującymi normami; oświadczenie 
Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
Terenu Budowy. 

 
W przypadku, gdy wg Komisji Odbiorowej roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego. 
 

23. Dokumentacja geodezyjna i powykonawcza oraz prace pomiarowe 
 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację 
geodezyjną i powykonawczą inwestycji. 

 
24. Zaplecze Wykonawcy 
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Wykonawca zapewni: 
1) Organizacja zaplecza Wykonawcy: 

a) dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem 
warunków określonych prawem, 

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów. 
2) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

a) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego 
wymianę na nowy, 

b) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
c) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, 

wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji, 
d) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków 

BHP i p.poż., 
e) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
f) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony 

indywidualnej itp., 
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony 

materiałów i urządzeń. 
3) Likwidacja zaplecza Wykonawcy: 

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 
25. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu 

 
1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz.U z 2007r. Nr 223, poz. 1655) oraz aktów wykonawczych do tej 
ustawy. 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst 
jednolity Dz. U. 2008r. Nr 25 poz. 150) 

3) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78) 

4) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 
100  poz. 1085 z późniejszymi zmianami ). 

5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 
39 poz. 251 z późniejszymi zmianami). 

6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst 
jednolity Dz.U. Z 2002r. Nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami). 

7) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169 poz. 1386 z 
późniejszymi zmianami). 

8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 
2006r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

9) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 z późniejszymi 
zmianami). 
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10)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

11)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 
kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 poz. 563). 

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

13)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401). 

14)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96 poz. 438). 

15)  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2003 r. Nr 5 poz. 58). 

16)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 
97 poz. 1055). 

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

18)  PN-B-06050:1999: Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
19)  PN-86/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
Wymagania. 

20)  PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
21)  PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
22)  PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 

obliczanie. 
23)  PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
24)  PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe. 
25)  PN-87/B-02151/02: Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach. 

26)  PN-91/M-34501: Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania 
gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania. 

27)  PN-92/M-34503: Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 
28)  PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
29)  PN-86/E-05003/02:  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Ochrona podstawowa. 
30)  PN-86/E-05003/03:  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

Ochrona obostrzona. 
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31)  PN-92/E-05009/41:  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 

32)  PN-93/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami.. 

33)  PN-93/E-05009/51:  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 

34)  PN-91/E-05009/54:  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne. 

35)  PN-91/E-05009/704:  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

36) PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, 
kolejowych oraz dworców i środków transportu publicznego. 

37)  PN-90/E-06401.01: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. 
Postanowienia ogólne. 

38)  PN-EN 60079-14 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Część 14: instalacje elektryczne w obszarach ryzyka innych niż 
zakłady górnicze 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

Część                              informacyjna -  załącznik: 
 

Zakres dokumentacji w posiadaniu Zamawiającego: 
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
3. Mapa zasadnicza skala 1:500 
4. Projekt budowlany „Zbiornik dzwonowy biogazu V=750 m3 ” 
5. Dokumentacja fotograficzna - 2 szt. 


