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Budowa Afrykarium-Oceanarium wraz z zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu.  
 
 

REGULAMIN PRAC WYKONAWCZYCH DLA 

Wykonawców Robót Zamawiającego 
w Afrykarium Wrocław 

 
Nazwy występujących podmiotów: 

ZOO Wrocław - Zamawiający                           Z 
 

Inter-System - Generalny Wykonawca    GW 
 
 

Wykonawca Zamawiającego               WZ 

Kierownik Robót Zamawiającego              KRZ 

Wykonawca Robót Zamawiającego                         WRZ 
 

 

I. ZAKRES WYMAGAŃ DLA WYKONAWCY ROBÓT ZAMAWIAJĄCEGO 

CELEM ROZPOCZĘCIA PRAC 
 
Celem rozpoczęcia robót Wykonawca Robót Zamawiającego przekaże GW następujące 
dokumenty: 
 
1. Kopia ważnej polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy (oryginał do wglądu) na kwoty nie 

mniejsze niż: 

 Podczas trwania prac w kwocie gwarancyjnej 1.000.000 zł w zakresie 
o Uszkodzenia ciała w granicach sumy, 
o Strat materialnych i niematerialnych (od szkody):  

 Po odbiorze prac w kwocie gwarancyjnej 1.000.000 zł 
o Straty wszelkiej natury według szkody i roku ubezpieczenia 

 
2. Kopie uprawnień i wpisu do izby Kierowników Robót Zamawiającego (KRZ) (oryginał do 

wglądu). 
 
3. Wpis uprawnionego KRZ (dla każdej z wykonywanych branż) o przyjęciu obowiązków  

 
4. Oświadczenie KRZ o zapoznaniu się z Planem BIOZ. 
 
5. Za nieprzestrzeganie zapisów planu BIOZ, KRZ zostanie ukarany grzywną w wysokości 

500zł. 
 
6. Oświadczenie KRZ, iż zapoznał się, akceptuje i będzie stosował się do wytycznych i 

regulaminów obowiązujących na terenie budowy. 
 
7. Oświadczenie KRZ, iż przeszkolił wszystkich pracowników WRZ w zakresie BHP na 

budowie i przeprowadził szkolenie stanowiskowe.  
 

8. WRZ przekaże do GW, listę pracowników z oświadczeniem KRZ potwierdzających odbycie 
przez nich aktualnych szkoleń BHP – w 2 egzemplarzach na minimum 3 dni przed 
wejściem na budowę. 

 
9. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba prowadzenia prac poza godzinami pracy budowy 

wymagana będzie zgoda GW. KRZ dostarczy do GW listę osób, które będą pracować 
poza normalnymi godzinami działania budowy wraz z oświadczeniem osoby prowadzącej 
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nadzór nad tymi pracownikami. Osoba ta powinna posiadać odpowiednie uprawnienia 
budowlane.  

 
10. Każdy z pracowników Wykonawcy Zamawiającego jest zobowiązany do posiadania 

identyfikatorów wystawianych przez GW, które zostaną wydane tylko po pisemnym 
oświadczeniu o przejściu przez pracownika szkolenia wprowadzającego. 
 

 
11. Zgodę na wjazd samochodu na teren budowy wystawia GW w formie przepustki. Dla 

wydania przepustki na samochód konieczne jest podanie nr rejestracyjnego pojazdu, a 
także numer telefonu kontaktowego kierowcy pojazdu, na wypadek prośby o 
przeparkowanie pojazdu.  

 
12. Pojazdy bez ww. przepustki lub blokujące dojazd czy miejsce prowadzenia robót mogą 

zostać usunięte z terenu budowy bez powiadomienia właściciela, zaś właściciel pojazdu 
zostanie obciążony wszelkimi kosztami usunięcia. 
 

13. KRZ jest zobowiązany dostarczyć do GW kopie ważnych dokumentów potwierdzających 
przeszkolenie BHP pracowników, które zostaną protokolarnie przekazane do Służby BHP 
GW. KRZ dostarczy badania lekarskie, szkolenia BHP, ewentualne uprawnienia, instrukcję 
bezpiecznego wykonywania robót oraz ocenę ryzyka zawodowego.  

14.  
 

 
KRZ zobowiązuje się zapoznać swoich pracowników z: 

 Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego; 

 Instrukcją Ewakuacji Budowy; 

 Instrukcją Postępowania na Budowie; 

 Planem BIOZ; 
oraz potwierdzić to stosownym protokołem przekazanym do GW. 

 
15. GW przekaże KRZ schemat organizacji dostępu, plan dostaw materiałów i komunikacji, co 

stanowić będzie załącznik do protokołu wprowadzenia wykonawcy na plac budowy. 
 
16. Przekazanie do GW najpóźniej 3 dni przed wejściem na budowę, harmonogramu 

wszelkich robót  
 
 

17. Każde rusztowanie dostarczane na budowę, musi być kompletne - zgodne z DTR 
producenta lub z jednostkowym projektem. Kopie instrukcji montażu i użytkowania (DTR) 
Wykonawca musi dostarczyć do Służb BHP GW i zatwierdzić, przed wprowadzeniem 
rusztowania na budowę. 
 

18. Montujący/demontujący rusztowanie muszą być przeszkoleni (szkolenie stanowiskowe), 
posiadać uprawnienia do montażu i powinni potwierdzić pisemnie, że zapoznali się z 
instrukcją DTR producenta. 

 
19. W przypadku prowadzenia prac na niezatwierdzonym rusztowaniu, Kierownictwo Budowy 

może nakazać natychmiastowe przerwanie prac, rozbiórkę rusztowania i usunięcie go 
poza teren budowy na koszt WRZ, do czasu uzupełnienia niezbędnych formalności. 

 
20. Na każdym kompletnym rusztowaniu powinna być tablica z następującymi informacjami: 

Nazwa Wykonawcy, Informacja o stanie rusztowania, Dopuszczalne obciążenie, telefon do 
montażysty, podpis KRZ, data montażu, typ rusztowania. 

 
21. Urządzenia podlegające odbiorowi UDT muszą posiadać ważne dopuszczenie do 

użytkowania, które Wykonawca musi dostarczyć do Służb BHP GW i zatwierdzić, przed 
wprowadzeniem urządzenia na budowę. 
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22. W przypadku prowadzenia prac na niezatwierdzonym sprzęcie, Kierownictwo Budowy 
może nakazać natychmiastowe przerwanie prac oraz usunięcie urządzenia poza teren 
budowy na koszt WRZ, do czasu uzupełnienia niezbędnych formalności. 

 
23. Odpady muszą być odpowiednio składowane, segregowane na papier, folię, gruz; zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, zaś nie przestrzeganie tego zapisu usankcjonowane 
będzie, karą w wysokości odpowiadającej wyrządzonej szkodzie. Do przestrzegania tego 
porządku zobowiązany jest KRZ.  

 
24. Wszelkie roboty stanowiące modyfikację lub zmianę w budynku, w porównaniu ze stanem, 

w jakim został on przekazany będą wymagały uprzedniej zgody GW.  
 

II. SKRÓCONY REGULAMIN PRAC NA OBIEKCIE  
 

Podczas trwania prac WRZ mają bezwzględny obowiązek do stosowania się do poleceń, 
uwag i wskazówek Kierownictwa Budowy, Inspektorów Nadzoru oraz ochrony. W 
przypadku braku wykonywania poleceń prace zostaną wstrzymane, a WRZ będzie 
niezwłocznie usuwany z placu budowy. 

 
1. Na terenie placu budowy mają prawo znajdować się wyłącznie zgłoszeni pracownicy. 

 
2. WRZ, w czasie trwania prac muszą być wyposażeni w kask ochronny, kamizelkę odblaskową 

z nazwą firmą, buty z okuciami i wkładką BHP oraz identyfikator przyczepiony w widocznym 
miejscu. 

 
W przypadku braku odzieży ochronnej, lub identyfikatora dana osoba zostanie usunięta z 
placu budowy przez pracownika ochrony lub przedstawiciela GW, za co naliczona zostanie 
ryczałtowa opłata w kwocie 500 zł/osobę.  

 
3. Wszelkie prace wykonane winny być zgodne z zasadami wiedzy budowlanej, polskimi 

normami oraz przepisami BHP oraz zgodnie z gwarancjami producentów. 

 
4. Każdy KRZ jest zobowiązany do codziennego przeglądu stanu zabezpieczeń BHP miejsc 

pracy i dojść komunikacyjnych do tych miejsc. 
 

5. Każdy KRZ jest zobowiązany do codziennego stawienia się na Radzie Budowy, która odbywa 
się w biurze budowy GW. Nieobecność zostanie odnotowana za co naliczona zostanie kara w 
kwocie 500zł. 

 

 
6. WRZ ma obowiązek stałego utrzymywania swojego placu budowy w czystości i wywozu 

odpadów, gruzu do kontenerów pozostawionych do dyspozycji WRZ, nie rzadziej jednak niż 
jeden raz na tydzień lub częściej, jeśli wymaga tego GW. W przypadku zaniedbania lub 
odmowy ze strony WRZ prace te wykona GW, a koszty poniesie WRZ.   

 
7. GW zapewni dostępność wody i elektryczności zgodnie z przekazanym planem korzystania z 

tymczasowych źródeł zasilania, niezbędnych dla wykonania robót WRZ. WRZ będzie 
partycypował w kosztach zgodnie z obowiązującymi innych podwykonawców GW kosztami.  

 
 
8. GW wskaże miejsce usuwania nieczystości.  

 
 

9. Prace powinny być wykonane zgodnie z harmonogramem. W przypadku nieprowadzenia prac 
zgodnie z przedstawionym harmonogramem, GW zastrzega sobie prawo do wstrzymania, lub 
przerwania prac WRZ, z jednoczesnym usunięciem WRZ z budowy. 

 
10. Bezwzględnie zabrania się przerabiania wszystkich instalacji przebiegających przez 

powierzchnię robót. W wyjątkowych sytuacjach WRZ może dokonać przeróbek instalacji po 
sporządzeniu projektu i uzyskaniu zgody od Projektanta i GW. Po zakończeniu tych prac 
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powinny być one odebrane przez właściwego Inspektora Nadzoru ze strony Z. 
 

11. Wykonawca zobowiązany jest być w stałym kontakcie z Inspektorami Nadzoru ustalając z nimi 
zgłaszanie poszczególnych etapów prac do odbioru, w tym szczególnie prac zanikających, 
pod rygorem nakazania rozbiórki w celu pokazania tych prac. 

12. W przypadku braku zgłoszenia prac we właściwym czasie GW ma prawo zażądać 
zapewnienia swobodnego dostępu do sprawdzanych elementów, a WRZ nie ma prawa z tego 
tytułu do żadnych roszczeń terminowych lub finansowych.  

 
13. Zgłoszenie prac podlegających odbiorowi, powinno być potwierdzone podpisem osoby 

uprawnionej do odbioru, z datą złożenia podpisu. Zastosowanie się do tej procedury, ustrzeże 
WRZ przed ewentualnymi nieporozumieniami w kwestii odbiorów i ustaleniem czasu odbioru. 

 
14. Bezwzględnie konieczne jest by zakończyć wszystkie prace na minimum 6 tygodni przed 

planowanym zakończeniem prac przez GW. 
 

 
15. WRZ przyjmuje do wiadomości, że nie przewiduje się odrębnego opomiarowania zużycia 

mediów.  
 
16. WRZ ma obowiązek usunięcia wszystkich materiałów palnych, śmieci oraz udrożnienia dróg 

ewakuacyjnych przed rozpoczęciem przez GW procedur odbiorowych. 
 
17. GW mają prawo wstrzymać wszystkie prace WRZ w ramach procedur odbiorowych, inspekcji i 

testów na cały czas trwania odbiorów. 
 
18. Ostatecznego odbioru prac dokona Z spisując stosowny „PROTOKÓŁ ODBIORU 

KOŃCOWEGO ROBÓT”.  
 

19. Z uwagi na zastosowane materiały i technologię prowadzenia robot nie dopuszcza się 
swobodnego transportu materiałów wewnątrz i na zewnątrz budynku bez wcześniejszej zgody 
i ustaleń z GW.  

 
 

 
20. Kwoty podane w Regulaminie są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT 

obowiązujący w dniu wystawienia faktury. 
 

 
 

Oświadczam, iż zapoznałem się z REGULAMINEM, przyjmuję go do stosowania i w przypadku nie 
stosowania się do regulaminu przez moich pracowników, zobowiązuję się uiścić niezwłocznie kwoty 
zawarte w regulaminie. 
 
 
 

......................................................... 
(podpis Wykonawcy Robót Zamawiającego) 

 
 


