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1. Warunki techniczne wykonania robót- zasady ogólne 
Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem pn.: „Przebudowa ulicy Dworcowej w Radostowicach 
wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Bartniczą do cieku Dokawa”, należy 
wykonywać zgodnie z warunkami określonymi   w Specyfikacjach Technicznych stanowiących cześć 
składową dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm  i innych przepisów 
związanych, wykazanych w tych Specyfikacjach do stosowania. Między innymi podczas 
wykonywania robót należy przestrzegać następujących zasad :  
 
1.1 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji inwestycji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, czasową sygnalizacje, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą o wielkości duże, lico znaku – folia odblaskowa II generacji, tarcza znaku – 
blacha stalowa ocynkowana z podwójnie zagiętą krawędzią na całym obwodzie, słupek z rur 
stalowych. 
 
1.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na:  
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
    
1.3. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.  
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.  
 
  1.4. 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, określonego odpowiednimi przepisami.  



Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
zamawiający.  
 
1.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie ich przebiegu w zakresie prowadzonych robót. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowę tych instalacji zgodnie z wymaganiami 
użytkowników oraz będzie odpowiedzialny za ochronę tych urządzeń podczas trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.              
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
znajdujących się  w terenie objętym robotami.  
 
1.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy, a wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.  
 
1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, miedzy innymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. nr 151 poz. 12562 r. 2002).  
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.  
 
1.8. 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 nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno  
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
 
 



1.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
  
1.10 Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występuje podczas budowy: 

• wykonanie prac z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego – koparki, samochody ciężarowe, 
równiarki, zagęszczarki itp. 

• wykonanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sieci energetycznej, wodociągowej, 
gazowej  

• w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach 

• w czasie wykonywania prac w pasie drogowym drogi powiatowej 
 
1.11  Rodzaj prowadzenia instruktażu pracowników  przed przystąpieniem do realizacji robót:  

• instruktaż dla prowadzenia robót w pasie drogowym 
• instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do robót 
• instruktaż przy wykonaniu robót ziemnych i drogowych 
• instruktaż przed przystąpieniem do robót w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sieci 

technicznej 
 
1.12  Wykaz środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym                       
z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia: 

• stosowanie odzieży ochronnej 
• stosowanie hełmów 
• stosowanie rękawic ochronnych 
• stosowanie pionowego oznakowania drogowego robót 
• dopuszczanie do pracy tylko tych ludzi którzy przeszli odpowiednie badania lekarskie oraz 

kursy obsługi sprzętu budowlanego.  
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