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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Wymagania ogólne  



1. Wstęp 
1.1. Nazwa zamówienia 

„WYKONANIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI/SIATKÓWKI WRAZ Z 
OGRODZENIEM W GAJKOWIE” 

 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych   

Wykonywane będą następujące roboty budowlane: 

• Przygotowanie terenu pod budowę – roboty ziemne 
• Wykonanie podbudowy 
• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
• WyposaŜenie boiska 
 

1.3. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji i komplety specyfikacji technicznych.  
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aŜ do 
zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w 
ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac 
budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
przedmiotu zamówienia. 

1.4. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

Klasyfikacja wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  

1.5. Określenia podstawowe 

• Aprobata techniczna  – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. 
Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

• Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i 
dach. 

• Cena kontraktowa -  kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie naleŜne 
Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami warunków umowy. 
 



• Certyfikat zgodno ści  - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

• Dokumentacja budowy  — naleŜy przez to rozumieć dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis słuŜące realizacji 
obiektu, ksiąŜkę obmiarów. 

• Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót sporządzona przez Wykonawcę. 

• Dziennik budowy  - naleŜy przez to rozumieć  dziennik wydany przez właściwy organ 
władzy z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• Inspektor nadzoru  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 
nadzór inwestorski dla celów realizacji zadania, której pełne nazwisko lub nazwa są 
wymienione w Umowie. 

• InŜynier  - osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ pracownik Zamawiającego, 
wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - 
InŜynierem określa się InŜyniera  koordynatora). 

• Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami zgodnie z przepisami Prawa posiadająca właściwe uprawnienia 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
przedmiotu przetargu. 

• Kontrakt  – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robót, 
ofertę, dokumenty, jakie wyliczono w umowie. 

• Laboratorium  - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 

• Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania robót, 
zgodne z Dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
InŜyniera i Inspektora nadzoru. 

• Obiekt budowlany  – zespół budynków wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi 

• Odbiór cz ęściowy - odbiór polegający na ocenie jakości oraz ustaleniu 
wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach 
umowy został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została 
wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w uŜytkowanie przez Zamawiającego. 

• Odbiór ko ńcowy  - odbiór polegający na ocenie jakości całości wykonanych robót oraz 
ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami 
warunków umowy. 

• Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  - odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub 
ulegają zakryciu. 
 



• Odpowiednia  (bliska) zgodno ść -zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

• Przedmiar robót  – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach pomiarowych – przedmiar ma charakter pomocniczy.  

• Przetargowa dokumentacja  - część dokumentacji, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary częściowe obiektu będącego przedmiotem robót. 

• Roboty budowlane  - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

• Rysunki  – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe 
i zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

• Specyfikacja  - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i 
wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i 
płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu. 

• Teren budowy  – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Termin wykonania  - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości 
lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 

• Umowa  - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

• Urządzenia budowlane  - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

• Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

• Właściwy organ  - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

• Wyrób budowlany  - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

• Znak zgodno ści  - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 

 

2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 
budowlaną.  
 
 

 
 
 



2.1. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje 
techniczne, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieŜności Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi a takŜe z innymi przepisami obowiązującymi. Dane określone w 
Dokumentacji i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót 
naleŜy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 
obowiązujące, w tym równieŜ te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 
istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, 
Wykonawca ma równieŜ obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

2.2. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozwaŜana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niŜ w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

2.3. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to 
na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót zabezpieczenie 
robót naleŜy załoŜyć w cenie ofertowej, a w szczególności –: 

• zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe 



zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 
• fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

• Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
• Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaŜy w 
odpowiednie obiekty i drogi montaŜowe. 

• Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

• Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

• Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i 
likwidacji placu budowy. 

2.5. 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:   

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy 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 uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, i dróg dojazdowych. 
• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:   

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
- moŜliwością powstania poŜarów 
- hałasem 

2.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 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 poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 



zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

2.8. Stosowanie si ę 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. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH  

3.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 
a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów i urządzeń do robót. 

3.2. Wymagania dotycz ące wbudowanych materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby wszystkie materiały i elementy 
budowlane instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
Oznacza to, Ŝe wszystkie uŜyte wyroby i materiały musza: 

• Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, _e zapewniono zgodność z 
kryteriami Technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 
do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

• Posiadać certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Norma lub z aprobata 
techniczna -w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacja określona w lit. a), 
mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych 

• Posiadać oznakowane znakiem CE, dla wyrobów, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowana norma europejska 
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa 
specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznana przez 
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 

• Wpisane do określonego przez Komisje Europejska wykazu wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 



Oznakowanie wyrobów budowlanych powinno umoŜliwiać identyfikacje producenta i 
typ wyrobu, oraz datę produkcji. Wraz z w/w informacjami winna być dołączona 
informacja zawierająca: 

• Określająca  siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 
budowlany, 

• Nazwę, nazwę handlowa, typ, odmianę, gatunek i klasę wg PN lub AT, - numer i rok 
publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z która potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego, 

• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 
• inne dane, jeŜeli wynika to z PN lub AT, 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

3.3. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 
zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do robót innych, niŜ te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inwestora. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony 
bez zgody Inwestora.  

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami ustalonymi w dokumentacji i ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź 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 uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja 
lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 



nie moŜe być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez 
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji, ST, i 
wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  Wykonawca będzie 
usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzeniem, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych 
odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1. Pobranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru 
będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 



Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i 
oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.   

6.3. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaakceptowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, 
Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 
atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – waŜne 
legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone.  
 
 



7. DOKUMENTY BUDOWY 

7.1. Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy 
będą wykonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 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 Nadzoru.  

Do Dziennika Budowy nale Ŝy wpisywa ć w szczególno ści: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji  
• uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 
• 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 Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
• wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

inne istotne informacje o przebiegu robót, 
• Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
• Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.  

7.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

7.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych trzech 
punktach następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 



• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót,   
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie.  

7.4. 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. Wszystkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego.   

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.   

8.2. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.3. Odbiór ko ńcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poniŜej pt. “Dokumenty do odbioru 
końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robot 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 



dokumentach kontraktowych. 

8.4. Dokumenty do odbioru ko ńcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

•••• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,   
•••• specyfikacje techniczne, 
•••• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
•••• recepty i ustalenia technologiczne, 
•••• dzienniki budowy 
•••• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 
•••• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
•••• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST 
•••• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
•••• sprawozdanie techniczne 

Sprawozdanie techniczne b ędzie zawiera ć:   
• zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja.   

8.5. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Wynagrodzenie ryczałtowe i sposób zapłaty zostaną określone w umowie. Cena 
zaproponowana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest końcowa i 
wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• wszystkie roboty przygotowawcze, 
• zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
• wykonanie pełnego zakresu robót, 
• wykonanie badań i pomiarów, 

UWAGA!  Obowiązuje rozliczenie ryczałtowe, nie podlegające zmianie w trakcie 
realizacji. Dlatego konieczne jest, przed złoŜeniem oferty przetargowej, zapoznanie się 
wykonawcy z obiektem, wykonanie pomiarów i ewentualnych odkrywek, w celu 
prawidłowego określenia zakresu i kosztu wykonania robót. 

 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna w róŜnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 
się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 
tych norm i przepisów, a w szczególności: 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U. Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 
poz. 1086) wraz z późniejszymi zmianami 

• Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002R w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 

• Dz. U. z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. 
Zmianami 

• Dz. U. Nr 82, poz, 930 -Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 
marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych 

• Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych, z późn. zmianami tekst jednolity Dz. U. nr 2004/2004 poz.2086 

• Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych 

• Dz. U. Nr62 poz. 628 z późniejszymi zmianami -Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

• Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 -Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – uŜytkowym 

• Dz. U nr 2002/2004 poz. 2072 -Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych 

• Dz. U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stęŜeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu (Dz. U. nr 55, poz. 355). 

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 
U. nr 66, poz. 436). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 



Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem 
polskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CPV 45100000-8  

Przygotowanie terenu pod budow ę 



1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych podczas realizacji zadania: „ WYKONANIE BOISKA DO 
KOSZYKÓWKI/SIATKÓWKI WRAZ Z OGRODZENIEM W GAJKOWIE " 
 
Przygotowanie terenu pod budowę naleŜy wykonać przed rozpoczęciem właściwych 

robót budowlanych. 

Roboty te obejmują: 

• Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 
• Mechaniczne wykonanie robót ziemnych 
• Wykopy wykonane koparkami przedsiębiernymi z transportem samochodami 

samowyładowczymi do 5 km 
 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

CPV 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów:  nowe materiały nie występują 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 01- Wymagania 
ogólne. Roboty związane z wykopami będą wykonywane mechanicznie. Wykonawca 
powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowane przy 
prowadzeniu robót narzędzia nie mogą powodować uszkodzeń pozostałych, 
nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takich 
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót. Wytworzone odpady gromadzone będą w przeznaczonych do 
tego pojemnikach i następnie wywoŜone na składowisko. Ponadto, w celu wykonania 
prac naleŜy uŜyć: 

• koparka przedsiębierna 
• spycharka 
• samochód samowyładowczy 

Ponadto, roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami 
producentów poszczególnych materiałów. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Do transportu materiałów z rozbiórki 
naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak samochód skrzyniowy lub 
samowyładowczy. Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się 
z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących 
przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, 
bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 



5. WYMAGANIA DOT. PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW Ę 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne".  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy wykonać bezwzględnie wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt. 
Przy prowadzeniu prac naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzieŜ roboczą 
oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i 
zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Rodzaj sprzętu, a w 
szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego 
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania 
koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i 
SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inspektora nadzoru. Koryto wykonane w podłoŜu powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie moŜe być mniejszy od 0,95. Dopuszczalne 
tolerancje dla głębokości wykonanego koryta wynoszą ± l cm. Dla szerokości koryta 
dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. Wykonanie koryta oraz profilowanie i 
zagęszczenie podłoŜa powinno nastąpić bezpośrednio przed rozpoczęciem układania 
warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym zagęszczonym 
podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany nie związany z wykonywaniem warstwy 
konstrukcyjnej nawierzchni. Jeśli dokładność mechanicznego wykonania koryt nie jest 
wystarczająca, ostateczne profilowanie naleŜy wykonać ręcznie. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST “Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót polega na wizualno – pomiarowej ocenie kompletności 
wykonania robót przygotowawczych terenu pod budowę. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne". Odbiór 
jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz dokumentacją projektową. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich jakości i wartości. Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -MontaŜowych. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza 
• Wewnętrzny Dziennik Budowy 
• Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
• Protokoły odbiorów częściowych 
• Świadectwa utylizacji odpadów i odbioru papy z demontaŜu. 



8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
z zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja projektowa, rysunki pomocnicze 
• normy PN 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  
• wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z niŜej wymienionymi 

rozporządzeniami i ustawami: 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -Tekst jednolity 
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. nr 
47 poz. 401 z 2003 

• Prawo budowlane – Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
• Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 
• Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem 
polskim .  



 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CPV 45112720-8  Podbudowa – kształtowanie 

terenów sportowych  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót związanych 
z podbudową podczas realizacji zadania: „WYKONANIE BOISKA DO 
KOSZYKÓWKI/SIATKÓWKI WRAZ Z OGRODZENIEM W GAJKOWIE” 
 

Przygotowanie terenu pod budowę naleŜy wykonać przed rozpoczęciem właściwych 

robót budowlanych. 

Roboty te obejmują: 

• Plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi 
• Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej 
• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego  
• Wykonanie rowków pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe 
• Wykonanie betonowej ławy pod krawęŜniki 
• UłoŜenie obrzeŜy betonowych 

 
1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

CPV 45112720-8 – Podbudowa – kształtowanie terenów sportowych  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Zastosowane materiały bud walne powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty,    
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. 
 

• Kraw ęŜniki 
• Cement 
• Piasek 
• Woda 
• Beton C12/15  
• Kruszywo łamane frakcja 0-0,63mm  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 01- Wymagania 
ogólne. Roboty związane z wykopami będą wykonywane mechanicznie. Wykonawca 
powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie wymogów 
jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowane przy 
prowadzeniu robót narzędzia nie mogą powodować uszkodzeń pozostałych, 
nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takich 
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót. Wytworzone odpady gromadzone będą w przeznaczonych do 
tego pojemnikach i następnie wywoŜone na składowisko.  
Do wytwarzania zaprawy stosuje się betoniarki, do zagęszczania warstwy z piasku, 
ubijaki ręczne lub mechaniczne. 

• Zagęszczarka 
• Betoniarka 
• Walec samojezdny 

 
 
 



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Do transportu materiałów z rozbiórki 
naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak samochód skrzyniowy lub 
samowyładowczy. Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się 
z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących 
przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, 
bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Płyty betonowe typu Meba, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
ransportowymi, po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie 
transportu, płyty betonowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu 
więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. Płyty betonowe mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, na podłoŜu wyrównanym i odwodnionym, z zastosowaniem 
podkładek i przekładek, ułoŜonych w pionie, jedna nad drugą. Płyty betonowe naleŜy 
układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie. 

5. WYMAGANIA DOT. ROBÓT W ZAKRESIE RÓ śNYCH NAWIERZCHNI 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne".  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy wykonać bezwzględnie wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, zgromadzić narzędzia i sprzęt. 
Przy prowadzeniu prac naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzieŜ roboczą 
oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. 
PodłoŜe moŜe stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio 
układana jest nawierzchnia. 
Grunt podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12[11], powinien wynosić  
Is ≥ 1,0. 
PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię, powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
normowymi. 
Podbudowę powinna być zgodna z dokumentacją projektową i wymogami normowymi. 
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod podbudową powinna 
być ułoŜona warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów. 
Rodzaj stosowanych obrzeŜy betonowych powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową, SST i wskazaniami Inspektora. 
Grubość podsypki i warunki jej stosowania, powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i wskazaniami Inspektora. 
Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach, powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową i wskazaniami Inspektora. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola przygotowania podło Ŝa 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową – na podstawie 
oględzin i pomiarów, 



Kontrola wykonania podsypki 
Kontrola ułoŜonej podsypki piaskowej, polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową w zakresie grubości ułoŜonej warstwy i wyrównania do 
wymaganego profilu – na podstawie oględzin i pomiarów, 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne". Odbiór 
jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz dokumentacją projektową. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich jakości i wartości. Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -MontaŜowych. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza 
• Wewnętrzny Dziennik Budowy 
• Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
• Protokoły odbiorów częściowych 
• Świadectwa utylizacji odpadów i odbioru papy z demontaŜu. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
z zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja projektowa, rysunki pomocnicze 
• normy PN 

PN-B-11113             Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni    
                                 drogowych. Piasek. 
BN-80/6775-03/01    Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,    
                                 ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i   
                                 badania. 
BN-80/6775-03/02    Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,   
                                 ulic,parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.  
PN-B-19701             Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i   
                                 ocena zgodności. 
PN-B-06250                  Beton zwykły 
PN-EN 1340:2004  i       
PN-EN 1340:2004/AC   KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  
• wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z niŜej wymienionymi 

rozporządzeniami i ustawami: 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -Tekst jednolity 
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. nr 
47 poz. 401 z 2003 

• Prawo budowlane – Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
• Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 
• Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 



rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem 
polskim .  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CPV 45233200-1  

Nawierzchnie  



1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót w zakresie 
róŜnych nawierzchni podczas realizacji zadania: „WYKONANIE BOISKA DO 
KOSZYKÓWKI/SIATKÓWKI WRAZ Z OGRODZENIEM W GAJKOWIE”  
 

Roboty te obejmują: 

• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej 
 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

CPV 45233200-1 – Nawierzchnie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

• Kostka betonowa gr. 6 cm 
• Piasek 

Piasek do zaprawy cementowej, powinien być gatunku 1, wg PN-B-06712[1] 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 01- Wymagania 
ogólne. Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie 
wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowane przy 
prowadzeniu robót narzędzia nie mogą powodować uszkodzeń pozostałych, 
nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takich 
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót. Wytworzone odpady gromadzone będą w przeznaczonych do 
tego pojemnikach i następnie wywoŜone na składowisko. 
  

• piła do cięcia kostek betonowych 

• płyty wibracyjne 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Do transportu materiałów z rozbiórki 
naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak samochód skrzyniowy lub 
samowyładowczy. Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się 
z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących 
przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, 
bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOT. ROBÓT W ZAKRESIE RÓ śNYCH NAWIERZCHNI 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne".  
Przy prowadzeniu prac naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzieŜ roboczą 
oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. 
Sposób układania kostki (fakturę nawierzchni) Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 



Kostkę naleŜy układać się na podsypce piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać około 1,5 cm wyŜej od 
zakładanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie ubijania posypka ulega dogęszczeniu. 
Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch 
kostek nie moŜe przekraczać 2 mm (jeśli nie ustalono układania kostki „na ostro”). 
Powierzchnia elementów połoŜonych obok takich urządzeń jak studzienki, włazy itp. 
powinna wystawać 3-5 mm powyŜej tych urządzeń. Kostki betonowe przy obrzeŜach 
naleŜy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia wystawała 1 cm powyŜej 
górnej płaszczyzny krawęŜnika. Po ułoŜeniu kostki, spoiny naleŜy zamulić piaskiem z 
domieszką cementu na pełną grubość elementu. UłoŜoną nawierzchnię naleŜy 
zagęścić wibratorami płytowymi z osłoną gumową lub tworzywa sztucznego. 
Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi niŜszej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu naleŜy uzupełnić spoiny piaskiem i zmieść 
nawierzchnię. Po zakończeniu prac brukarskich naleŜy teren wokół chodnika z 
humusować ziemią z wykopu. 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Kontrola przygotowania podło Ŝa 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową – na podstawie 
oględzin i pomiarów, 
Kontrola wykonania podsypki 
Kontrola ułoŜonej podsypki piaskowej, polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową w zakresie grubości ułoŜonej warstwy i wyrównania do 
wymaganego profilu – na podstawie oględzin i pomiarów, 
Kontrola wykonania nawierzchni z kostki betonowej g rubo ści 6 cm 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją poprzez: pomierzenie 
szerokości spoin, sprawdzenie prawidłowości ubijania(wibrowania), sprawdzenie 
prawidłowości wypełniania spoin, sprawdzenie, czy przyjęty deseń(wzór) i kolor 
nawierzchni jest zachowany.  
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni: 
Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą 
BN-68/8931-04[8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją + 0,5%. RóŜnice 
pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm. Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ + 3cm. Grubość podsypki  - dopuszczalne odchyłki od 
projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać + 1,0 cm. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne". Odbiór 
jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz dokumentacją projektową. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich jakości i wartości. Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -MontaŜowych. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja powykonawcza 
• Dziennik Budowy 



• Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
• Protokoły odbiorów częściowych 
• Świadectwa utylizacji odpadów i odbioru papy z demontaŜu. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
z zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja projektowa, rysunki pomocnicze 
• normy PN 

PN-B-11113                  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni    
                                      drogowych. Piasek. 
BN-80/6775-03/01        Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,    
                                      ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i   
                                      badania. 
BN-80/6775-03/02        Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,   
                                      ulic,parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.  

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  
• wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z niŜej wymienionymi 

rozporządzeniami i ustawami: 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -Tekst jednolity 
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. nr 
47 poz. 401 z 2003 

• Prawo budowlane – Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
• Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 
• Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem 
polskim . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CPV 45233000-9  

Wyposa Ŝenie boiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót w zakresie 
wyposaŜenia boiska podczas realizacji zadania: „WYKONANIE BOISKA DO 
KOSZYKÓWKI/SIATKÓWKI WRAZ Z OGRODZENIEM W GAJKOWIE”  

 

Roboty te obejmują: 

• Wykonanie stóp fundamentowych z ręcznym układaniem betonu 
• Osadzenie tulei do słupków i stojaków 
• Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki 
• Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do siatkówki 
• Zakup i dostawa siatki do siatkówki 

 
1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

CPV 45233000-9 – WyposaŜenie boiska 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Zastosowane materiały bud walne powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty,    
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. 
 

• Beton zwykła C20/25 
• Tuleje metalowe 
• Stojaki metalowe do koszykówki 
• Tablica do koszykówki 
• Obręcz do koszykówki 
• Słupki aluminiowe do siatkówki z naci ągiem wewn ętrznym blokowanym 

mimo środowo 
• Siatka do siatkówki 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 01- Wymagania 
ogólne. Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie 
wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowane przy 
prowadzeniu robót narzędzia nie mogą powodować uszkodzeń pozostałych, 
nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takich 
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót. Wytworzone odpady gromadzone będą w przeznaczonych do 
tego pojemnikach i następnie wywoŜone na składowisko. 
  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Do transportu materiałów z rozbiórki 
naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak samochód skrzyniowy lub 
samowyładowczy. Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się 
z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących 
przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, 
bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 



pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOT. ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne".  
Przy prowadzeniu prac naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzieŜ roboczą 
oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory częściowe i odbiór końcowy powinny być dokonywane komisyjnie z 
udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora, Inspektora Nadzoru. 
Odbiory częściowe i odbiór końcowy naleŜy potwierdzać właściwym protokołem, 
który winien zawierać uwagi dotyczące ewentualnych usterek, sposobu iterminów 
ich usuwania. Przy odbiorze końcowym naleŜ sprawdzić jakość wykonanych robót, 
rodzaj zastosowanych materiałów, bezpieczeństwo uŜytkowania, zgodność 
wykonanych robót z zamówieniem. 

7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
z zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja projektowa, rysunki pomocnicze 
• normy PN 
• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  
• wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z niŜej wymienionymi 

rozporządzeniami i ustawami: 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -Tekst jednolity 
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. nr 
47 poz. 401 z 2003 

• Prawo budowlane – Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
• Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 
• Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem 
polskim . 

 



 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CPV 45342000-6  

Wznoszenie ogrodze ń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót w zakresie 
wznoszenia ogrodzeń podczas realizacji zadania: „WYKONANIE BOISKA DO 
KOSZYKÓWKI/SIATKÓWKI WRAZ Z OGRODZENIEM W GAJKOWIE”  

 

Roboty te obejmują: 

• Wykonanie piłko chwytów – za koszami z siatki o śr. 3mm na słupkach z rur stalowych o 
wysokości 5,0 m  

• Wykonanie wewnętrznego ogrodzenia boiska – barierki stalowe na słupkach z rur 
wypełnione siatką ocynkowaną wys. 1,6 m 

• Osadzenie furtek stalowej 
 

1.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamów ień (CPV) 

CPV 45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Zastosowane materiały bud walne powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty,    
oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. 
 

• Beton zwykła C20/25 
• Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych 
• Siatka ogrodzeniowa ocynkowana 
• Furtka stalowa z wypełnieniem siatk ą i zamkiem wraz z klamk ą 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 01- Wymagania 
ogólne. Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie 
wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowane przy 
prowadzeniu robót narzędzia nie mogą powodować uszkodzeń pozostałych, 
nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takich 
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość 
wykonywanych robót. Wytworzone odpady gromadzone będą w przeznaczonych do 
tego pojemnikach i następnie wywoŜone na składowisko. 
  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST. Do transportu materiałów z rozbiórki 
naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak samochód skrzyniowy lub 
samowyładowczy. Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się 
z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących 
przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, 
bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 



5. WYMAGANIA DOT. ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST “Wymagania ogólne".  
Przy prowadzeniu prac naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzieŜ roboczą 
oraz hełmy, okulary i rękawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzędzi. 

6. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory częściowe i odbiór końcowy powinny być dokonywane komisyjnie z 
udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora, Inspektora Nadzoru. 
Odbiory częściowe i odbiór końcowy naleŜy potwierdzać właściwym protokołem, 
który winien zawierać uwagi dotyczące ewentualnych usterek, sposobu iterminów 
ich usuwania. Przy odbiorze końcowym naleŜ sprawdzić jakość wykonanych robót, 
rodzaj zastosowanych materiałów, bezpieczeństwo uŜytkowania, zgodność 
wykonanych robót z zamówieniem. 

7. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
z zatwierdzona przez Zamawiającego 

• dokumentacja projektowa, rysunki pomocnicze 
• normy PN 
• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  
• wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z niŜej wymienionymi 

rozporządzeniami i ustawami: 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -Tekst jednolity 
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. nr 
47 poz. 401 z 2003 

• Prawo budowlane – Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
• Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 
• Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów moŜe 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 
przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem 
polskim . 

 


