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1. Wstqp. 
2. Materiaty. 
3. Spnqt. 
4. Transport. 
5. Wykonanie Robot. 
6. Kontrola jakosci Robot. 
7. Obmiar Robot. 
8. Odbior Robot. 
9. Podstawa pfatnosci. 
10. Przepisy zwiqzane. 
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SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

SST 00.00. Wymagania ogblne 

AR -0 1.00.00. Architektura 
1S - 02.00.00. Brania sanitarna 
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1 .I. Przedmiot Specyfi kacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ISTl jest okreslenie wymag ari technicznych dotyczqcych 
wykonania i odbioru Robot, ktore zostanqzrealizowane w ramach kontraktu na wykonanie projektu 
remontu pomieszczeli biurowych na Politechnice Gdans kiej na Wydziale lniynierii Lqdowej i 
~rodowiska. 

1.2. Zakres stosowania Specyfi kacji Tec hnicznych. 
S pecyfikacje Techniczne stanowiq czqsC, dokumentow pnetargowych i kontraktowych pny realizacji i 
od biorach robot objetych niniejszym kontraktem. 

1.3. Zakres Robot objqtych Specyfi kacjami Technicznyrni. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujqwymagania ogolne, wspolne dla Robot 
objetych ogolny mi Specyfikacjami Technicznymi dotyczqcymi niniejszego kontraktu, wymienionych w 
Spisie Specyfi kacji Technicznych . 
W roinych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sqodnosniki do stosowanych norm i standardow. 
Pnywotane normy i standardy winny by6 traktowane jako integralna czesc Specyfikacji Technicznych i 
czy tane w polqczeniu z Dokumentacjq Projektow% rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sq wymienione. 

Gdziekolwiek wystqpujqodwdania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 
krajow Unii Europejskiej oraz jej beneficjentow. 

1.4. Okreslenia podstawowe. 
Uiyte w ST wymienione poniiej okreslenia naleiy rozumiec w kaidym przypadku nastqpujqco: 

1.4.1 .A~robata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdrajqca jego pnydatnost do 
stosowania w budownictwie. 
1 A.2.Budowla - kazdy obiekt budowlany, niebqdqcy budynkiem lub obiektem malej architektury a takie 
czqsci budowlane unqdzeli technicznych (kotlow, piecow pnemyslowych i innych unqdzeh) oraz 
fundamenty pod maszyny i unqdzenia, jako odrebne pod wzgledem techniczny m czeSci pnedmiotow 
sktadajqcych siq na cabs6 uiytkowq. 
1.4.3.Ustalenia techniczne - ustatenia podane w normach, aprobatach technicznych i SST. 
1.4.4. Dokumentaci,a proiektowa - duzqca do opisu pnedmiotu zamowienia na wykonanie robot 
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budow? - sklada siq w szczegolnoSci z: projektu 
budowlanego, projektow wykonawczych, pnedmiaru robot i inforrnacji dotyczqcej bezpieczelistwa i 
ochrony zdrowia. 
1.4.5. Dokumentacia budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalqczonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stulqce 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiqzkq obmiarow, a w pnypad ku realizacji obiektow rnetodq 
montaiu - takie dzienni k montazu. 
1.4.6. Dokumentacia powkonawcza budowy - dokumen tacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robot oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.7.Przetaruowa dokumentacia proiektowa - czesC dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjq, 
charakterystyk~ i wyrniary obiektu bqdqcego pnedmiotem robot. 
1.4.8. Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatnony pieczqciqorganu wydajqcego, 
wydany zgodnie z obowiqzuj~cymi pnepisami, stanowiqcy urzgdowy dokument pnebiegu robot 
budowlanych, duiqcy do notowania zdanen i okolicznosci zachodzqcych w toku wykonywania robot, 
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczllej 
pomiedzy lniynierem Kontraktu, Wykonawcq i Projektantem. Zapisy w Dzienniku Budowy bqdq 
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dokonywane na bieiqco i bqdqdotycryc pnebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa, ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kaidy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatnony datqjego 
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
stuzbowego. Zapisy bqdq czytelne, dokonane trwalq technikq w ponqdku chronologicznym, bezposrednio 
ieden pod druqim, bez pnetw. 
.4.9.lnzvnier ~ontraktu -jest to osoba wyrnieniona w Danych Kontraktowych ( lub jakakolwiek 

kompetentna osoba wyznaczona przez Zamawiajqcego i o ktorej jest poinformowany Wykonawca, ze 
wykonuje czynnosci za Iniyniera) odpowiedzialna za nadzorowanie Wykonawcy, administrowanie 
Kontraktem, potwierdzenie platnosci naleinosci naleinych Wykonawcy, prezentowanie i wycent zmian w 
Kontrakcie, udzielanie zgody na pnedlozenia terminow oraz wycene Przypad kow Podlegajqcych 
Kompensacie. 
1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona pnez Wykonawce, upowainiona do kierowania robotami i 
do wystqpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.1 1 . lnspektor nadzoru inwestorskieso - osoba posiadajqca odpowiednie wy ksztalcenie techniczne i 
praktyke zawodowqoraz uprawnienia budowlane, wykonujqca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzbr nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwesiora na budowie i wykonuje bieiqcq kontrolq jakosci i ilosci wykonywanych robot, biene 
udzial w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajqcych, badaniu i odbione instalacji oraz 
unqdzeri technicznych, jak rowniei przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.1 2.Zanadzaiacy realizacia urnowv -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zanqdzajqcyrn, wyznaczona pnez zamawiajqcego, upowazniona do 
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowq w zakresie okreslonym w udzielonym 
pdnornocnictwie (zanqdzajqcy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony m w pnepisach). 
1.4.i3.lnstrukcja techniczna obsluqi teksploatacji) - opracowania przez projektanta lub dostawce unqdzeri 
technicznych i maszyn, okreslajqca rodzaje i kolejnosci lub wspdzaleznoSC czynnosci obstugi, pneglqdbw i 
zabiegow konserwacyjnych, warunkujqcych ich efektywne i bezpieczne uiytkowanie, lnstrukcja techniczna 
obstugi (eksploatacji) jest rowniei skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.1 4.Ksiqika obmiarow - akceptowan y przez IniynierdKierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, stuzqcy do wpisywania pnez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob3 w forrnie wyliczen, 
szkicow i ew, dodatkowych zatqcznikow. Wpisy w ksiqzce obmiarow podlegajq potwierdzeniu pnez 
IniynierdKierownika projektu. 
1.4.1 5.Materialv - wszelkie twonywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq Projektowq i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InzynieralKierownika projektu. 
1.4.16.0dpowiednia [bliska) zaodnosc - zgodnosC wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jesli pnedzial tolerancji nie zostal okreslony - z ptzecietnymi tolerancjami, pnyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robbt budowlanych. 
1.4.1 7.0ptata - kwota naleinoici wnoszona przez zobowiqzanego za okreslone ustawqobowiqzkowe 
kontrole dokonywane pnez wlasciwy organ. 
1.4.1 8.0rqan samonqdu zawodoweqo - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2030 r, o 
sarnonqdach zawodowych architektow, inzynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 r, nr 5, 
poz. 42 z potn. zm.) 
1.4.19.Polecenie lniyniera Kontraktu- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy pnez lniyniera 
Kontraktu, w formie pisemnej, dotyczqce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiqzanych z 
prowadzeniem budowy. 
I .4.20.Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajqca na rozpoczqcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robot budowlanych innych n i i  budowa obiektu budowlanego. 
1.4.21 .Prawo do dvsponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytul 
prawny wynikajqcy z prawa wtasnosci, uiytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiqzaniowego, przewidujqcego uprawnienia do wykonywania robot 
budowlanych. 
1.4.22.Proiektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bqdqca autorem dokumentacji projektowej. 
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1.4.23. s l e w  Kosztorys - wykaz RobM z podaniem ich ilosci {przedmiar) w kolejnosci technologicznej 
ich wykonania. 
1 -4.24.Teren budowv - teren udostqpniony pnez Zarnawiajqcego dla wykonania na nim robot oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako twonqce czqsc terenu budowy zajmowanqpnez unqdzenie 
zaplecza budowy. 
1 . 4 . 2 5 . ~ r u ~ ~ ,  klasy, katesorie robot - naleiy przez to rozumiek grupy, klasy, kategorie okreslone w 
rozponqdzeniu nr 21 9512002 z dnia 5 listopada 2002 r .  w sprawie Wspolnego Slownika Zamowieri (Dz. 
Un. L 340 z 16.12.2002 r. z poin. zm.) 
1.4.26.Certvfikat zqodnosci -jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujqq 
potwierdzajqcy, ie wyrob i proces jest wytwartania sqzgodne ze zharmonizowanq Specyfikacjq 
Technicznq. 
1.4.27.Deklaracia z~adnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowalnionego pnedstawiciela, 
stwierdzajqce na jego wylqznq od powiedzialnoik, ie wyrob jest zgodny ze zharrnonizowanq Specyfi kacjq 
Technicznq. 
1.4.28.Europeiskie zezwolenie technicme - oznacza aprobujqcq ocene technicznq zdatnosci produktu do 
uiycia, dokonanq w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uiyciu wlasnej 
charaktery sty ki produ ktu oraz okreslonych warunkbw jego zastosowania i uzycia. 
1.4.29.Normv europeiskie - oznaczajq nomy pnyjqte pnez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standard europejski (EN)" lub 
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dzialania tych organizacji. 
1.4.30.lstotne wvmaaania - omaczajq wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektow interesu wspolnego, jakie majq spetniak roboty budowlane. 
1.4.31 .WspoInv Stownik Zamowieri (CPV) - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot 
budowlanych, twononym na potrzeby zamowiei publicznych. Sklada sie ze slownika glbwnego oraz 
slownika uzupetniajqcego. Obowiqzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami Rozponqdzenia 21 51 12003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu 
zamowienia pnez zamawiajqcych z owczesnych Pa l i sh  Czlonkowskich UE stalo siq obowiqzkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. 

1.5. Ogo tne wymagania dotyczqce Robot. 
Wykonawca Robot jest od powiedzialny za jakosc ich wykonania, bezpiecrehstwo wszelkich czy nnosci na 
terenie budowy, melody uiyte pny  budowie oraz za ich zgodnosk z Dokumentacjq Projektowa ST i 
poleceniami lniyniera Kontraktu. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiajqcy w terminie okreslonym w Klauzuli Warunkow Kontraktowych pnekaie Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sqniezbqdne 
dla Robot, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru oraz dwa egzemplane Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety Specyfikacji Technicznej. 

1 S.2. Dakumentacja Projektowa. 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajqcym podzial na dokumentacje projektowq 
- Zarnawiajqcego; wykaz pozycji, ktore stanowiq pnetargowq dokumentacje projektowq oraz projektowq 
dokumentacjg wykonawczq (technicznd i zostanq przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawcy; wykaz zawierajqcy spis dokurnentacji projektowej, ktorq Wykonawca opracuje w ramach 
ceny kontraktowej. 
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1.5.3. Zgodnosc Robot z Dokumentacjq Projektowq i Szczegdowy mi Specyfikacjami 
Technicznymi (SST). 

1. Dokumentacja Projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty pnekazane Wykonawcy przez 
lniyniera Kontraktu stanowiq czeSc Kontraktu, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sq 
obowiqzujqce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. 

W przypad ku rozbieinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiqzuje kolejnoS6 ich wainosci 
wymieniona w ,,Kontraktowych warun kach ogolnych" (,,Ogolnych warun kach umowy"). 

Wykonawca nie moze wykonystywak bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykrjciu winien natychmiast powiadomic lnzyniera Kontraktu, ktory pcdejmie decyzje o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. 

W pnypadku rozbieinosci, wymiary podane na pisrnie sq watniejsze od wymiarow okreslonych na 
podstawie odczy tu re skali rysun ku. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgdqzgodne z rzutarni obiektow i wymaganiami 
materialowymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej, w SST bqdq uwaiane za wartosci docelowe, od ktorych 
dopuszczalne sqodchylenia w ramach okreslonego pnedzialu tolerancji. 

3. Cech y materialow i elementow budowli muszq by6 jednorodne i wykazywat bliskq zgodnosi z 
okreslonymi wymag aniami, a roznuty tych cech nie mogq pnekraczak dopuszczalnego pnedzialu 
tolerancji. 

Przedziat tolerancji pnyjrnuje siv w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci 
docelowych, jakie sq praktycznie nieuni knione. 

4. W pnypadku, gdy materiaty lu b wykonywane Roboty nie bqdq w petni zgodne z Dokurnentacjq 
Projektowq lub SST i wplynie to na niezadowalajqcq a Robot, to takie rnaterialy zostanq zastqione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Fakt pnystqpienia do robot Wykonawca obwiesci pu blicznie pned ich rozpoczqciem w sposob uzgodniony 
z Iniynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych pnez lnzyniera 
Kontraktu, tablic informacyjnych, ktorych tresc bedzie zatwierdzona pnez lnzyniera Kontraktu. Tablice 
informacyjne bedqutnymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie pnez caly okres iealizacji robot. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy ]lie podlega odrqbnej zaplacie i pnyjrnuje sie, ie jest wtqczony w 
c e y  kontraktowq. 

1,5.5. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 
W ramach inwestycji poza niezbednym oznakowaniem tymczasowym na czas budowy, Wykonawca 
zobowiqzany jest wykonac takie tablice informacyjne. 
Niezwlocznie po rozpoczpiu prac Wykonawca obowiqzany jest dostarczyc i zamontowai na terenie 
budowy tablice informacyjnq. 
Pned umieszczeniem w widocznym miejscy tablic informacyjnych Wykonawca uzyska akceptacje 
Zamawiajqcego, co do tresci i szaty grafcznej calej tablicy. 
Tablice informacyjne nie powinny znajdowac siq na placu budowy dluzej niz 6 miesiecy od rnomentu 
zakoriczenia inwestycji. 
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I .5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot. 
Wy konawca ma obowiqzek mat2 i stosowat w czasie prowadzenia Robot wszelkie regulacje prawne w 
zakresie ochrony srodowiska naturalnego. 

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia Robot, Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne 
kroki teby stosowai; siq do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikac dziatari szkodliwych dla innych jednostek wystepujqcych na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeii , halasu lu b innych czynnikow powodowan ych jego dzialalnoiciq. 

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bqdzie: 
a) podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie siq do pnepisow i norm 
dotyczqcych ochrony Srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub 
uciq~liwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajqcych z nadmiemego halasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lu b innych przyczy n powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. 

Stosujqc ssiq do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglqd na: 
1)lokalizacj~ zapleczalbaz, warsztatow, magazynow, skladowisk, miejsc postojawych sprz~tu i drog 
dojazdowych, 
2) srod ki ostroznoSci i zabezpieczenia przed : 

zanieczyszczeniem srodowiska pylami, paliwem, olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz 
innymi su bstancjami toksycznymi, 

zanieczy szczeniem powietrza pylami i g azami , 
pnekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, 
motliwoiciq powstania poiaru. 

3) praca sptzvtu uiywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowai: zanieczyszczen w 
srodowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim. 

b) Optaty i ewentualne kary za pnekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w odpowiednich 
pnepisach dotyczqcych ochrony Srodowiska obciqzq Wykonawcq. 

1.5.7. Oc hrona przeciwpoiarowa. 
Wykonawca bedzie przestrzeg a6 pnepisy ochrony pneciwpozarowej. 

Wykonawca bedzie utnymywak, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny spnet 
pneciwpoiarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materialy tatwopalne bedq skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi pnepisami przeciwpoiarowymi, 
w bezpiecznej odlegtosci od budy nkow i skladowisk i zabezpieczone pned dostepem osob tnecich. 

Wykonawca bqdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat 
realizacji Robot al bo przez personel Wykonawcy. 

I S.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia. 
Materialy, ktore w sposob tnvaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqdopuszczone do uzycia. 

Nie dopuszcza sig uiycia materiatow wywotujqcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od 
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi pnepisami. 

Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzqce z recyklingu i majqce byk uiyte do Robot muszq byk 
poswiadczone plzez odpowiednie u n ~ d y  i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. 
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Wszelkie materialy od padowe uiyte do Robot bed4 mialy aproba$ technicmq wydanq pnez u prawnionq 
jednostkq, jednoznacznie okreslajqcq brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na Srodawisko. 

Materiaty, ktore sqszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoliczeniu Robot ich szkodliwosk 
zanika (np. materialy pylaste) mogq byc uzyte pod warunkiem ptzestrzegania wymagan technologicznych 
wbudowania. Jeieli wymagajq tego odpowiednie p~episy Wykonawca powinien otnymac zgode na uiycie 
tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowej. 

Jeieli Wykonawca uiyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specytikacjami, a ich uiycie 
spowodowato jakiekolwiek zagroienie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajqcy. 

1 S.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiqzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub 
prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i unqdzen zlokalizowanych na terenie Robot. Wykonawca 
zapewni wlasciwe oznaczenie i rabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie 
trwania budowy. 

Jesli w zwiqzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem koniecznych dzialati ze 
strony Wykonawcy nastqpi uszkodzenie lu b ziliszczenie wlasnosci pu blicznej lu b prywatnej, to Wykonawca 
na swoj koszt naprawi lub odtwony uszkodzonq wlasnost. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci 
powinien byc nie gorszy n i i  pned powstaniem uszkodzenia. 

Gdyby zaistnido pnypad kowe uszkodzenie istniejqcych instalacji lu b urzqdzen Wy konawca natychmiast 
powiadomi o tym fakcie odpowiedniq instytucje uiytkujqcq lub b q d ~ q  wlascicielem tych instalacji lub 
unqdzen a takze lniyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie wspolpracowal w usuniqciu powstakj awarii z 
od powiednimi slutbami specjalistycznymi. 

Jeieli teren budowy pnylega do terenow z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowak 
Roboty w sposob powodujqcy minimalne niedogodnosci dla mieszkalichw. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sqsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoiciq 

lnzynier Kontraktu bgdzie na bieiqco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy 
Wykonawcqa Wlascicielami nieruchomosci i dotyczqcych konystania z wlasnosci i drbg wewnqtnnych. 
Jednakie, ani lniynier Kontraktu ani Zamawiajqcy nie bqdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie 
bqdq one spneczne z postanowieniami zawartymi w warun kach Kontraktu. 

1.5.1 0. Bezpieczetistwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzeg aC przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i 
higieny pracy. 

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkcdliwych dla zdrowia oraz niespelniajqcych odpowiednich wymagari sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bedzie utnymywal wszelkie urzqdzenia zaberpieczajqce, socjalne oraz sprrqt i 
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczenstwa pu blicznego. 

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednirn stanie urzqdzenia socjalne dla personelu pracujqcego na 
Terenie Budawy. 






























































































































